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Politiszkos žinios,

Amerika ir Iszpanija.
Tarybos sandaros komisorių 

Paryžiuj ne nužengė toliaus, kaip 
apsistojo ant klausymo Filipinų 
salų, kurias amerikonai nori pa 
imti, o Iszpanija ne nori atiduoti, 
teip ir neina tolyn. Europos laik
raszcziai spėja, kad tarybos turės 
būt visai partrauktos, kadangi 
nėra vilties ausitaikyti. Iszpanija, 
kaip sako,partrauksianti tarybasir 
iszleis atsiliepimę į visas civili 
zuotaB vieszpatystes. Tūli laik
raszcziai buvo padavę, buk Isz 
panija ketina kreiptiesi jieszkoda- 
ma užtarimo tiesiog prie Wokie- 
tijos ciecoriaus, kurisai, grįžda 
mas isz Palestinos, užsuks į Iszpa- 
nijos portę Kadiksę. VVokiszki 
rando laikraszcziai rods tę paska- 
lę užgynė, bet tasai užgynimas 
isztikro nieko ne reiszkia, Nėra 
abejonės, kad atsilankius Wilhel- 
mui į Dzpaniję, ežia bandys pra 
szyti jo užtarimo, bet ar tas bus 
iszklausytas, tikt vėliaus pama
tysime. *Už tokį užtarimę Iszpa- 
nija atiduotų ^Vokietijai Karoli- 
niszkas salas.

Savo kalboj ant baliaus pas 
Londono miesto majorę, Angli 
jos ministerių pirmsėdis, Šalis- 
būry, kalbėdamas apie visokius 
dalykus, nurodė, kad ant paėmi 
mo Filipinų salų Amerika turi 
turėti Anglijos pritarimę, bet 
prie to pridūrė, kad perėjimui tų 
salų po Amerikos valdžia Angli 
ja ne pijecztaraus. U žta i jnancu^
ziszki, vokiszki ir maskoliszki 
laikraszcziai smarkiai prieszta 
rauja. Anglija mat norėtų, kad 
Amerika susierzintų su kitoms 
Europos tautoms arba su joms 
karę pradėtų, i-z to Anglija mo
kėtų sau naudę isztraukti, kaip ji 
moka pasinaudoti isz visų Euro
pos nesutikimų. Bet ar karė su 
Europa Amerikai ant naudos 
iszeitų, apie tai galima paabejoti.

Amerika yra tai krasztas wiso 
kių užmanymų. Dabar ežia atsi
rado naujas užmanymas Nev 
Yorko kapitalistų parsamdyti 
Filipinus ant 25 metų, ant to su
tverti terptautiszkę kapitalistų 
sindikatę, kulisai salas paimtu 
ant • raudos ir užtai užmo
kėtu $400000 000, i-z tų pinįgų, 
už iszsižadėjimę valdžios Iszpa- 
nijai duoti $170 000 000, kuom 
ji pasiganėdiutų. Wirszinįkystę 
paimtų Amerika. Užmany
mas dailus, tikt ar jį priims ki 
tos tautos? Jeigu gi ne priims, 
tai/jos nesiliaus užėmimui salų 
piiesztarauti.

Prancuziazki savinįkai Kubos 
bondų. kūnų ne priima Amerika, 
iszdavė ai-ii epimę į Iszpan ję ir 
Amerikę protestuodami piiesz 
laužymę terptautiszkų tiesų Jie 
atsisznusė ir į Prancūzijos randę 
reikalaudami, kad tasai jų reika 
lūs apgin, ų, kadangi jų pinigai 
įkiszti į Kubos skolas gali pražu 
ti per tai, kad Amerika senų sko
lų ne nori piiimti.

Prancuzija.
Agitac ja draugų ir prieszų ne 

kaltai nužudyto Dreyfuso Pran 
euzijoj dar vis nenutilo, žydų 
prie<-zai wi*ok'ais budais stengia 
si nedaleisti atnaujinimo prowos. 
nors sodas ję j u užgyro. D bar 
vėl po Paryžių pasklido žmia, 
buk Dieyfus numirė, bet žiuię tę 
laiko už neteisingę, tyczia pro 
wos prieszų pa'eiatę.

Nesutikimai Prancūzuos su An
glija už Fa-zodę tuom tarpu isz 
dilo, Mnrchaud ir Baratier i-zke
liavo j u t-z Kairo ir kaip sako, 
jie iszves prancuziszkus karei 
vius i-z Faszodos per Džibuti į 
prancuziszkę valdybę rytinės 
Afrikos, Oookę- Per tę pasitrau 
kimę vienok visi nesutikimai 
Anglijus su Ptancuzija neiezddu,
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gal jie vėl užgimti reikalaujant 
Prancūzijai atlygimo už pai-ilrau- 
kimę isz Faczodos. Jeigu tuom 
tarpu Prancūzija nusilenkė, tai 
vien todėl, kad ji įkiszo daug 
pinįgų i rengiamę ant 1900 
m. visosvietinę parodę, karė 
gi ję galėtų iszardyti ir iszleisti 
ant rengimo piuįgai nueitų ant 
niekų. Antra priežastis nusilen 
kimo prancūzų yra ta, kad prie 
netempimo per daug ir teip į- 
temptos nesutikimų striunos kal
bino ję ir Maskolija, kuri d įbar, 
kol dar didysis Si be rijos geležin
kelis ne pabaigtas, ne geidžia 
karės su Anglija. Per nuvilkimę 
jos ant toliaus Maskolija ne likt 
nieko ne žudo, bet pelno: per ati- 
tolinimę karės ji geriaus į ję ga 
lės pasirengti. Wokiszki laik
raszcziai teiposgi sako, kad per 
pasitraukimę prancūzų karė ne 
tapo praszalinta, kadangi Faszo- 
da, už kurię užgimė pirmutiniai 
nesutikimai, yra tikt pradžia, 
priežaszczių nesutikimams Angli
jos su Prancūzija ir Maskolija 
yra daugiaus negu dėl karė-* rei
kia. Suskubinti ję prieszais randų 
norus gali neiszmintingi anglįsz- 
kų laikraszczių erzinimai, 
kurie lygiai teip elgiasi, kaip 
Amerikos laikraszcziai priesz ka
rę su Iszpanija. Nežiūrint ant 
neva susitaikymo, lygiai Prancū
zija, kaip ir Anglija kaip galėda 
mos drutina savo pajiegas. Dides
ni dalis angliszkų laivų į kerę 
parengta; tę patį galima sakyti 
ir apie prancuziszkę laivynę; 
maskoliszki gi laivai seniai gata-
vi, nors apie Tai laHcraszczfai 
nieko ne raszo. Žemės kariaunos 
ji vis daugiaus ir dauginus gabe
na į rytinę Aziję ir ant Afganis
tano rubežiaus, isz kur netoli jau 
į Indijas. VVokiszki laikraszcziai 
sako, kad tų nesutikimų ne gali
ma be karės iszriazti. Todėl tai 
nesutinkanezios vieszpatysiė- 
visur jieszko talkįnįkų: Auglį' 
į taikę karėje kalbina Amerikę ir 
Woaie.tiję, M skohja prie to 
kvieczia Austriję, Daliję ir Japo 
uiję. Todėl mat ateilėje rengiasi 
tokia baisi karė, kokios ant mu»ų 
žemės niekada dar gal ne buvo.

Italija.
Kaip žinote, tuojau* po užmu 

szimui Austrijos cieco:ienės, ita- 
I j >s randas, ant atitolinimo ne 
kentimo nuo i tai jonų, kurie pa 
skutimuose laikuose visur pasiro 
dė užmuszėjai- Europoi wa donų, 
užmanė suszaukti kongresę unt 
apkalbėjimo, kę reikia d. ryti ant 
isznaikinimo anarchistų. Užma
nymas tasai isz syk ne rado dide 
ho pritarimo, dabar vienok Wo 
kiet'jos laikraszcziai- paduoda, 
kad toksai kongie^aa i-ztikro at
sibus Ryme. Wokietji p'skyrė 
nuo savę-* j>iu de egatu-*: S urmę 
von der J< lisch, Ph įlipsią) r na ir 
profesorių tei piautiszkų tie-ų 
Tubingos universiteto Marlitrę. 
Programas kongreso yra szitoks:
1) visus anarch stus pa p Idžiusiu* 
žmogžudystę, ar tikt p«ie papil 
dymo j<>8 liesirengiauczius laikyti 
ne už politLzkus nusidėjėlius, 
kokiems vi*-uo?e kra^ziuose pi i 
pažintos prieglaudos tiesos, bei 
už paprastus žmogžudžius ir kai 
po tokius, iszduoti randui tų 
kra-z'ų, kuriuose jie nusikalto;
2) v si anarch štai, pnetz ku
riuos bus svetimo rai do paduo 
tas skundas, turi būt i-zduoti 
randui to kiaszto, kurisai skundę 
padavė; 3) kiekviena vieszpa 
lystėprivao stengi irsi užkirsti 
kel ę platinimui anarchUtiszkų 
rasztų, kaip antai laikraszczių, 
atsibepimų ir tt; 4) vieszpatys
tės privalo viena kitai suteikti 
visokias žinias apie anarchistus 
ir jų mierius; jeigu pa
sisekė dažinoti, duot- tuojaus 
žimę tam krasztui, į kurį kas i-z 
anaichi&tų rengiau keliauti; 5)

uždrausti viskę, kas gali būti už 
rekliamę anarchistams paskaity
ta. Toliaus yra užmanymas pa
rengti terptautiszkę biurę ant 
dabojimo anarchistų, ant paveik
to tokių biurų ant apsaugojimo 
literaliszkos, moksliszkos savas
ties, iszradimų, mierių irtt. Žino
ma, ant kongreso suvažiavę kitų 
krasztų delegatai galės paduoti 
ant nusprendimo ir savo užma
nymus.

Wiskas tai labji gražu, bet 
kur yra gvarantija, kad tūli 
mažiaus teisingi randai ne pradės 
pasinaudoti isz to kongreso nu
sprendimų ant gaudymo visų ne 
ptdinkanczių sau politiszkų pabė
gėlių? Juk ežia labai lengva 
kiek'.vienę pabėgėlį apskųsti kai
po anarchistę ir toksai turėtų būt 
lazduotas randui to kr iszto, nuo 
kurio neteisingų tiesų pasisekė 
jam pabėgti. Juk randai tų 
krasztų, kur koks nors politisz 
kas nusidėjėlis pabėgo ne turi 
galėjimo persitikrinti, ar apskun- 
dimas yra teisingas. Ant to kon
greso nu-preiid mų Maskolija juk 
galėtų reikalauti Uždavinio wi?ų 
lietuviszkų raszėjų, apskųsdama 
juos kaipo anarchistus!
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Angliję. Tas aiszkięi juk parodo, |gesius, kurie ję greitai užgesino. 
l_j—----------—j- Ibz policijos ir ugnagesių tirinė

jimų pasirodė, kad pirmiausiai už
sidegė kluone sukrautos malkos, 
užsidegė gi joe nuo padegimo, 
malkos buvo su kerosinu palais 
tytos. Padegėjų vienok iki Szlol 
nesusekė.

kad pats caras ne geidžia sanda
ros, jeigu apie ję garsina, tai vien 
todėl,kad isz to tikisi kęnors pel
nyti, kam nors akis apmuilyti.

Užmuszėjas Austrijos ciecorie- 
nės, italijonas Lucl^eni, tapo jau 
apsūdytas: sūdąs jį nusprendė ant 
viso amžiaus į kalėj i mę, bet jis 
tuom ne pasigan&tino ir padavė 
apeliaciję.

Austrijoj, ypacz Uzekijos eos- 
tapilėj, Pragoj, u$giniė vėl di
desni nesutikimai ir nesikentimas 
lerp slavų ir vokieczių. Pragoj 
ant ulyczių buvo kruvinos musz 
tynės; kadangi cz#kų ežia dau
giau*, todėl jie greitai viražų pa
ėmė. Wokiecziai tfuo ulyczių tu
rėjo subėgti į manius; paskui 
czekų minios i-zdaužė langus vo- 
kiszkų pardavinyrfzių, iszvaikė 
susirinkusius vokiškame kasine. 
Susimuszimai terp slavų 4r vo 
kieczių buvo ir kLuose miestuo
se, kur abidvi tautos drauge gy
vena. 4

Susimasze trukiai.
Ant Pagirėnų geležinkelio lini

jos, pacztinis trūkis, iszbėgęs isz 
Lietuviszko Brasto 22 d. Spalių, 
tapo ant stacijos Lobe z a įleistas 
ant netikrų szėnių, ant kurių sto
vėjo vežantis medžius trūkis 
prie stacijos Luniniec. Antjotaiir 
užbėgo įsibėgęs pacztinis trūkis, 
sudaužė tris vagonus. Du kon
duktoriai tapo prie to gana sun 
kiši apkulti; isz pasažierių pacz- 
tinio trūkio tikt vienas sunkiaus 
apkultas. ...

gulineziose Levandauskienei; 2) 
giriose Macinki, Lydos pavietyj. 
priguli neziose Mikulskiui; 3) 
Ludzmuose, Wileikos pav., pri 
gulineziose Kazakevycziui; 4) gi
riose Florijanovo, Wileikos pav., 
prigulineziose Hapanavycziui. 
Ant apsaugojimo girių nuo isz- 
naikinimo, minėtas komitetas už
draudė tiems dvarponiams ant to
liaus kirsti medžius ant pardavi
mo savo giriose.

Isz wos.

Maskolija.
Apie maskoliszko caro užmany- 

tę kongręsę, ant kurio susi važia
vusios viso svieto vieszpatystės 
turėtų apkalbėti, kaip praszalinli 
karę ir sumažinti po giuklu sto
vi nezię kariaunę, kuri suėda 
ireczdalį ir dauginus visų meti- 
uių surinkimų»dabar via mainius 
ir mažiaus kalba. Isz syk rods 
visi nepažįstanti M a ■‘kol i jos n5 
jos mierių garbino carę už tę jo 
užmsnymę, sandaros lyga net 
norėjo jam pavesti palaikus No
belio, taigi 10 milijonų kronų, 
d «bar vienok vis dauginus 
yra abejojanezių, ar toksai kon
gresas gali atgabenti kam nors 
apart Maskolijos kok ę nors nau
dę. J- igu caras užmanė kongre- 
-ę. tai todėl, kad jis tiki per jį 
ant tūlo laiko užmigdyti pavy- 
dinezius Maskolijti kaimynus. Ir 
»ziędien ji laiko po ginklu dusyk 
liek kareivių kiek Wokietij>«, o 
trissyk tiek kiek Austrija. Ant 
ūmo padauginimo ue reikia jai 
iazpra-zyti parlamentodaleidimo, 
ant to užtenka p slapto caro pa 
bepimu; juk M s.olija per vie 
nę caro žodį ant padauginimo 
kurir-zkų laivų skaitliaus paskyrė 
190 m lijnnų rublių virsz papias- 
tų iszdavimų. Kilos vieszpatys
tės teip padary i ne gal, kadangi 
landai ežia neturi tiesos krauti 
ant žmonių didesnių mokeszczių. 
Gil tę padaryti tikt tę*yk, jeigu 
tautos iszrinkti pasiuntiniai da
leis. Taigi wi-os kalima apie su 
iiiažinimę kar anuos yra be vertės 
ir pataai kungre-118 vargiai boatsi- 
bu-*, jeigu a'sihu ų, tai visi nus
prendimui iszeitų tikt ant Masko
lius naudos. Kis sziędien nori 
nuo užpuolimo a|>siaaugoti, turi 
būt drūtas; ant mažesnių viesz- 
paiyszczių tikt tęsyk nieks ne 
užpuola, jeigu žino, kad užpuo
lus ant silpnų, užstotų katra isz 
drūtųjų. Amerika ant l»zpanijo-< 
užpuolė ii .t tada, kada persitik
rino apie Iszpauijoa silpuumę ir 
pirma dažinojusi, kad drūtosios 
už ję ne užtars. Wukie i jos cie- 
conus piriiiiaui-iii ant caro užma
nymo atsakė kalbėdamas į -avo 
kariiunę, kad kol j s turi dru.ę 
kariaunę,nesibijo prieszų užpuoli 
mų, kariauna yra geriausiu san
darus saugot* jutui. Jau po savo 
užmanymui pats caras. pradė
jo gabenti maskoliszkus kareivius 
į Portę Arthuro ir į kitus Azijos 
krasztus, pradėjo tarybas su Per
sija ant iszderėjimo apskriezių 
prie Persisz-.os užtakos aut pa
rengimo ežia stovyklų masko 
liazaai Livynei paskirtai priesz

Naujas geležinkelis.
Kompanija Maskvos—Winda- 

vos geležinkelio ’.liii'jos gavo 
nuo maskuliszko lando daleidi- 
mę nuvesti alkun 
nuo stacijos Dno. 
leistas iki sziol W 
urnai galės pakilt 
bus sujungtas 
abiem M

į Peterburgę 
kiu budu ap- 
davos pertas 
kadangi 

elinkeliu 
pilėtn.

jis
su

Inz Komajų, Szwentėnq 
paw,

Užderėjimas laukuose ir dar
žuose szitame pavietyj huvo szį 
metę vidutinis, tikt bulvės buvo 
smulkios ir negardžios. Javų 
prekės szį metę pakilo: už pudę 
rugių, miežių, avižų moka po 65 
—70 kap., už 20 gorezių bulvių 
50 kap. ir brang i aus. Linų sėmens 
po 10O—110 kap. už pudę. Ru 
giai pasėti jau, bet sužėlė retai.

Inz VVileikos, VVilniausgb.
Szalcziai užstojo szitame krasz- 

te neiszpa-*akytai anksti: pama 
>zalna pasirodė 9 d. Spalių, 17 gi 
Spalių pasnigo, lę dienę buwo 23 
R. i-zalczio. Nors rogių kelias ne- 
geriausias, bet žmonės pradeda 
su rogėms važinėti. 19 ir 20 d. 
Spalių naktyj szaltis buvo jau 
10° pagal Reaumuro termometrę; 
upė Ners prie krantų užszalo, 
teka jau tikt jos vidurys.

Paskendo Klaipėdos 
laiwas.

Ant Wokiszkų arba Sziaurinių 
jūrių pa-kendo Klaipėdęs žėgli- 
nis laivas "Sati-faktion” ir 11 
ant jo buvusių žmonių prigėrė, 
o lerp tų ir laivo kapitonas ir jo 
moteris. Paskendęs laivas buvo 
medinis, padirbtas 1854 m. Klai
pėdos laivų varstotuose W -žinė 
jo jis medžius ir lentis isz Klai 
pėdo-* į Angliję, isz ten gi gaben
davo atgal anglis.

Bjauri žmogžudystė.
Neioli Miesto W ttb-ko, dva

re Marganov<», tapo papildytos 
bjiurios žmogžudystės. Dvaro 
aivmįkę, Bartnauskę. jo moterį, 
keturis vaisus, vaikų guvernan- 
ię ir tarnaitę rado rytmetyj ne 
gyvus su perpjautais kaklais. 
Namai buvo i-zplė-zti, piiųgbi ir 
wi-oki. s biangeuyltės paimto. 
Žmogžudžių iki szio< ne surado, 
bet mena, kad tę padarė apianki 
ntai lialtgudžiai ukn į kai.

Padegė kluoną.
21 d. Spalių. Kaune, ant 

kai o jaus ui., užsidegė kluonas 
daktaro K., kuliam e buvo su 
krautos malkos. Kadangi ugnį 
greitai užtėmy jo, paszaukė ugna-

Mi-

Atidengimas paminklo 
Murawjewo Koriko.

Paminklas Muravj-vo Koriko 
VVilniuje jau maskolių pastaty
tas. Diena ant iszkilmingo pa- 
szventinimo ir atidengimo pa
skirta, tas atsibus 20 d. Lapkri
czio szių metų. Prie atidengimo 
turės būti starszinos Lietuvos 
valszczių, mokintiniai miesto 
VVilniaus mokslainių, teiposgi 
bajorų marszelgos. Tuos, žinoma, 
be jų noro varu suvarys su po
licijos pagelba ant garbinimo 
žvėriezko caro tarno.

Jawų prekės.
Pereitę sanvaitę už lietuvisz 

kus javus mokėjo Liepojuje: už 
pudę rugių vidutinių 81—83 
kap., geriausių 84—86 kapeikas. 
Kviecziai paprasti 100—104 ka 
peikos, geri 105—110 kap., ge
riausi po 111—118 kap. Avižos 
paprastos 72—77 kap., geros 7? 
—85 kap., geriau-ios 86—90 kp., 
geriausios baltos 100—104 kap. 
Miežiai 66—70 kap., geriausi 71 
—75 kap. Grikai 88—92 kap. 
Žirniai paprasti 78—83 kap., ge 
ri 84—87 kap., geriausi 88—90 
kap., Pupos 76—80 kap., geres
nės 81—87 kap., geriausios 88 — 
97 kap. Linų sėmens 127—129 
kap. Kanapių sėmens 150 kap. 
Kvietinės klynės 58—64 kap. 
už pudę.

ežia grudai lygiai žieminių javų, 
kaip ir vasarojų buvo geri.

VVitebsko gub., apskritai 
imant, lygiai žieminių javų, kaip 
ir vasarojų užderėjimas užganė
dinantis. Lepelio pav. žieminiai 
javai buvo pusėtini, vasarojai 
vienok menki.

Kauno gub. užderėjimas bu
vo užganėdinantis. Szienę dau- 
gelyj vietų nuneszė tvanai. Tel- « 
szių pavietyj užaugimas ne ge
riausias, kaip kur laukus iszmu- 
szė ledai. Re*einių pavietyj žiemi
niai j ivai buvo geri, vasarojai 
užganėdinanti; grudai rugių ir 
kvieczių labai geri. Zarasų paw. 
žieminiai javai buvo geri, vasa
rojai užganėdinanti.

Minsko gub., daugume krasz
tų, lygiai žieminiai javai kaip ir 
vasarojai buwo geri, grudai tei
posgi gražus.

Gabteno gub. užderėjimas 
lygiai žieminių javų kaip ir va
sarojų buvo beveik visur užga
nėdinantis, tikt lytus laike rug- 
pjutės pagadino grudus, k>*ip kur 
juos sudaigino. Szienę surinko 
supudytę, daug jo nuneszė tva
nai.

szirnt-

Sumalė Npaustuwės ma- 
szina.

Lietuviszkame Minske, spaus
tuvėj Salamono, atsitiko nelai
mė. 18 metų mergina, stovėda
ma prie dirbanezios maszinos, pa
davinėjo popierę. Tuom tarpu

iszdavė’ maszinos ratas pagriebė*tfierglnofc 
szimtru-

Naujos popierieės 
rublines.

Maskoliszkas randas 
padavadyjimę iszleisti
blinius popierinius pinįgus pagal 
nauję formę; seninus gi iszleistus 
pagal formę 1866 m. priimi
nės likt iki 31 d. Gruodžio 1900 
m., paskui tų senųjų niekur ne
priims. Naujos szimtrublinės taps 
terp žmonių paleistos nuo 1 (13) 
d. Gruodžio szių metų. Turinti 
senąsias, galės nuo to laiko ap- 
keisti wie>zpatystės • kasoje ant 
naujų. Kiekvienas privalo ne- 
užmirszti, kad senos formos 
szimtrublinės nuo 31 d. Gruo
džio žudo visai savo vertę ir 
kiekvienas dar tokiai turmtis pri
valo jas apsikeisti ant naujų.

Pasilipta degtinės wariny- 
czia.

Žydams sunku be girdymo 
žmonių apsieiti. Randas nuo jų 
atėmė karezemas, bet jeigu jie 
negal dabar girdyti atvirai, gir
do slapta; ant to pats pasidirba 
sau degtinę, tiztai dabar netikėtai 
Lietuviszkame Braste polic ja 
vienuose namuose užtiko net 
parengtas dvi degtinės leidiny- 
czias. Padarė tuose namuose kra- 
tę ir rado kelias deszuntis viedių 
padirbto spirito. Žydus spirito 
dii bėjus suareaztavo ir atseis 
jiem* užtai sunkiai atsakyti, ka
dangi jie stengėsi atimti pelnę 
nuo caro batiuszkos.

Padawadyjinias muitiny- 
cziorns.

Maskoliszkas randas iszdavė 
prisakymę visoms parubefcų mui- 
tinyczioms, szventus a bruzdu s 
gabenamus isz užrubežių, je'gu 
inuit nįkams pasirodys, kad koks 
isz tokių abrozdų padarytas aut 
iš/juokimo kokio nors tikėj mo, 
tai tok*ų visai nė ne siųsti į cen- 
zurę. >>e tuojaus ant vietos kon- 
fi kunti, ž noina, per tę padava- 
dyjmię parubežių muitinįkain- 
maskoli-zkas randas atidai o nau- 
ję kyi>z ų szaltinį: jie be kyszių 
ue no lės lei-ti. tubaus nė jokių 
sz v eilių abrozdų.

Naikinantis girių kirti* 
mas.

Wilniaus apsiugojimo girių 
komitetas pripažino už naikinan
tį girias kirtimę medžių giliose: 
1) titano v o, Trakų pavietyj, pri-

drabužius ir kol spėjo* sustabdyti, 
maszina įtraukė darbinįkę ir tris 
kartus apsuko apie volę. Kada 
maszina tapo sustabdyta ir isz 
jos isztraukė sumaltę merginę, 
ji buvo j>u negyva. Panaszus 
atsitikimas Minske huvo neseniai 
Markuszevycziaus szepeczių dirb- 
tuwėj: ežia teiposgi maszina su
malė vienę darbinįkę, kuri pas
kui numirė. Mat Lietuvoj fabri
kantai mažai rūpinasi apie apsau- 
gojimę darbinįkų nuo nelaimių.

Ugnagesių draugyste 
Tauragėj.

Gyventojų Tauragėj skaito 
d»bar į 7000 žmonių, bet nėra ežia 
beveik nė jokių miestiszkų įtai-ų; 
ulyczios negrysios, pavasario lai
ke tikt gerai papratęs rėplioti per 
dumblynę gali pereiti isz vienos 
į kitę ulyezios pusę;buvo seiliaus 
lentiniai trotuarai, bet supuvo ir 
jie dabar nelengvina, bet sunkina 
žmonių susineszimus, kadangi pa
vojinga jais vaikszczioti. Wie- 
naitini mie-diszka įtaisa ežia da- 
b -r suail vėrusi yra tai huosnorisz- 
ka ugnagesių draugystė, kurios 
pirmsėdžiu tapo iszrinktas rejen- 
tas, maskolius Czeremnov. Gzia 
tapo teiposgi d.bar parengta 
maskoliszko Blaivystės Komi
teto arbatos pardavmyczia; prie 
jos yra pai engta ir neva žmo
nėms ska'tinyczia, bet, žinoma, 
vien su maskoliszkoms knįgoms. 
Per tai visos parengtos miskolių 
Bluivystės komitetų įtaisus lietu
viams negal nė mažiausios nau
dos atgalieuli.

Užderėjimas Lietuvvos 
laukuose.

M skoliszka žemdarhyatės mi 
nisterija apgarsino jau &avo su
linktas žini <8 ap e sziųmetinį už 
derėjimę vi-okiuo-e Misk<>iijos 
krasztuoro. Lz tų žinių matyt 
kad Lietu v* j užderėjimas, pagd 
ję tverianczias gubernijas buvo:

Wilniaus gub. užderėjimas 
žieminių j • vų buvo už^anėdinan 
lis; suvežimę stalidė lytus, todėl 
javai kaip kur rikėse sudygo. 
Wasarojai buvo geri. Grudai ru- 
g U ir kvieczių kaip kur užganė 
dinanti, kaip kur geri, kitų gi 
javų ne koki. Geriausias užde- 
iėjimas buwo Lydos pavietyj;

Dwarai ant pardawimo pa
skirti už skolas Peter- 
burgo-Tulos bankui.

Peterburgo—Tūlos banko skoli
na nez i o pinįgus Lietuvos dvar
poniams ant jųdvarų, už nemokė- 
jimę palukų ir pinįgų tapo paskyr- 
ti ant pardavimo szitie dvarai 
ir ukes Kauno gub.: palivarkėlis 
Upe arba Antonapol ukinįko 
N&udimo; dvaras Mlodzianowo 
su kailiais; Nowavie- ir Uta, 
teiposgi Jozefovo, Meduolis, Lu- 
hiez ir Požosiai Chmielevskio; 
dvaras Kalpos Beklemiszevo; 
kaimas Linkovicziai ukinįkų 
VVo'czuno, Sereikos, Walentino- 
vo, VVoiciechavycziaus, Jozepo- 
viezo, Mažeikos, Kreibelio ir 
Urbelio; Dzvonogel Dokalskio; - 
Lauriniszkiai Jusienės; Pomor- 
nokai Kutelio, Siecziuose ūkė 
Kazlausko; Jackūnai Korfo; 
Kupresziszkiai ir Mikolaiciszkiai 
Kuszeliausko; Lapincziai Luk- 
szos; Ruczanai Mdinausko; Puk- 
aenai Neurado; Bojariszkiai arba 
Nauj:ilaukis Nurko, Milozuno, 
K« irio, Mieszkonio, Indmleno, 
Staczkuno, Czernievskio, Kvia- 
dora<ovo; Pomornokai Petkevy- 
cz'au«; Szlarnpiai ir palivarkas 
Gudeli-zkiai VVilevyczienėn; 
Winrankai Granerto; Andrieja- 
vhs GriceVycziaus; Szakinavas 
Ilgiuienės; Peszausze Kontovs- 
kio; LiKszeliai Kory būt-Daszke- 
vycz'ans; Sopygliai L:seckienėe; 
Gražunai Neurando; Butoc Mte 
ki^zkiai Ottv; Szersziai ir Pagu- 
lianka Puszgnlvos; Szapkaicziai 
Rvkoazo; Gordai, Svi'lnitzsiai, . 
I'egužvnė, Szorai ir Turczin&i 
Obiechauskienės; Pakalniszkiai 
Stulpmo; Puszinavas su Hauka 
Tornovo; Bulse-Mieki-zkiai 
Friko; pa ivarkas Oluszki Szeps- 
kio; Dauk-zlsukiai Jbzefov^czo; 
B ik d che Jakubauskienės; 
Szaukliai Girdziejevskio ir Igna- 
tovyczo; Labai—tiemaszkovsz- 
cz zn i Kazlausko; Burbitzkiai 
Levonievskm; Skomantai sii pa
livarkais: A'ižgiriai, Lucnovo, 
Janinovo, Helenevo, Antona- 
vo, Misinai, Koralinovo, Suo- 
montai, H'usenta, Pomituve, 
tiilkai, Gn na cz<ai Medekszso; 
Auszakiai ir Paraseiniai Mię- 
czynsk'enės; Jmiszkiai Przeb'oe- 
k o; Biikontiszkiai ir Ge'ovlisa- 
kiai Tim f ejienės; Jtmovo 
Miszkimo; Wabiliszkiai su p'ib- 
varku W išbalai ir Szaszkai M»ę- 
czyn-kių; Marijampol arba Mi- 
i hdiszki ir Graudziszkiai Pulso; 
D-'biižė Klimczickio; Poralunis 
Patif lovon Pelisziai Tubulkevy- 
czimiih; palivarkas Lubeikai Uhu- 
dobo; Skurvydiszkiai Lunskio; 
nonai Hiirviuz'enės ir Jarubo- 
viezo, J .ffes, Kossovo, L bi n ie
tį ės, Levmų. Rihinovyczo, Rap- 
paporto, Gadlevskio, Kiselio, 
Huzarcziko, Hero dr Fridiaudo 
Kaune. Jeigu skolos iki 16 d. 
Gruodžio szių metų ne bus už
mokėtos, visi tie dvarai, pali
varkai, ūkės ir namai taps per 
aukrijooę parduoti; aukcijonas 
it si bus Wilniuje, agentūroj mi
nė o banko, ant Szvento Jurgio 
ui., Chodzinskio namuose.
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Expliozija kastynese.
Wėst Pittston, Pa. Chookey 

anglių kastynėse, netoli West 
Pittstono, atsitiko smarki gazų 
expliozija, nuo kurios užsidegė 
paskui kastynių olos. Prie to vie
nas Jarbinįkas, koksai A. Fran 
ke, tapo užmusztas, kiti gi 
penki gana sunkiai apdegė.

Giriu gaisrai.
Dideli girių gaisrai, koki siau

tė giriose indijonų Semi nola 
giminės rezervacijoj, pridirbo 
neiszpasakytai daug blėdies, ku
rią vien giriose indijonams pa
vestose skaito ant $150000. Ne
turtingiems indijonams nuotrota 
tai neiszpasakytai dideli. Ugnį, 
kaip indijonai sako, užkrėtė balt- 
veidži&i medžių kirtėjai.

Iszmintiugas padavvadyjimas.
Rockford, III. Czianyksztė 

miesto rodą užgyrė padavadyjt 
mą, pagal kurį nemecziams ne
turintiems dar 16 metų, lygiai 
mergaitėms kaip ir vaikams, 
tampa uždrausta po 9 vai. vaka
re iszeiti Uieniem^ be tėvų ir gi
minių ant miesto ulyczių. Kad 
žinotų v^si tą laiką, ant 9 vai. 
turės skambyti mieste esanti 
varpai.

Akmens isz daugaus.
Perry, O. T. Užėjo ežia lytus, 

lijo vienok ne vandens laszais 
tikt akmenims isz dangaus arba 
meteoritais, kurių į trumpą laiką 
neiszpasakytai daug nupuolė. 
Gyventojus apėmė baimė, ka 
daugi jie niekada tokio gamtoj 
apsireiszkimo nematė. Du vaikai 
azvedo Andersono tapo puolan 
ežių isz dangaus akmenų užmuš- 
ti. Kaip sako, sužeistų žmonių 
ė’są daug.

Užpuolė negrai.
Pana, III. • Ant Williamo 

Lynch, kurisprie?z užgimusį ežia 
kalnakasių sztraiką dirbo Pana 
Coal Co. kastynėse, 10 d. Lapkri
czio užpuolė sugabeni i ežia dabar 
negrai darbinįkai. Patiktas negrų 
azuviais, Lynth priverstas buvo 
nžsirakyti savo namuose. Pul 
kas nėgių szaudė paskui į namus 
Mclntyro; ant .szuvių subėgo 
dar daugiaus negrų ir pradėjo 
szaudyti į visus krasztus. Persi
gandę miesto gyventojai,kas tikt 
galėjo, slėpėj-i po namus. Tikt 
atkakę ginkluoti kareiviai įdu
busius negrus idzvaikė. Mat ko 
kius vaisius atgabena Amerikos 
kapitalistų godumas ir jiems vien 
taruajijanczių valdžių silpnumas.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Wilkesbarre, Pa. Ant Lehigh 

Valley geležinkelio linijos, netoli 
nuo ežia, susimuszė du pasažieri- 
niai trukiai. Susimuszimas buvo 
teip smarkus, kad keli vagonai 
abiejų trukių iszbyrėjo, keturi 
geležinkelio tarnai tapo ant vie
tos užmuszti. Terp pasažierių, 
ant laimės, pavojingai užgautų 
neputiiodė.

AntGrand Trunk geležinkelio, 
netoli Murray Hill susimuszė ex.
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presinis trūkis su kitu ir isz da 
lies susidaužė. Prie to 12 pasa
žierių tapo užmusztų, sužeistų 
gi yra į 40 žmonių. Terp užmusz
tų ir sužeistų yra ir keli mssko- 
liszki ateiviai,jie turėjo tikietusį 
Cincinnali, Oh., vardų jų dar 
nežino, todėl nežinia kokios jie 
tautystės. j
Ant sandaros apvaikszcziojiino 

susirinko daug vagiliu.
Į Philadelphią, ant apvaiksz- 

cziojimo sandaros szventės susi 
rinko isz visų Amerikos krasztų 
daugybė žmonių. Prie tokių 
žmonių susirinkimų vagiliai pa 
prastai turi gerą pelną, todėl ir 
jų ant szventės daug czia suva
žiavo isz kitų Amerikos miestų. 
Apie tai vienok gerui žinojo ap- 
vaikszcziojimo parengėjai: jie 
pakvietė detektyvus isz Nev 
Yorko, Chicagos, Bostono, Balti- 
morės, Washingtono, Pittsburgo 
ir isz kitų didesnių miestų. De- 
tėktyvai per vieną dieną sua- 
resztavo Philadelphijoj 88ypatas, 
terp kurių buvo: 37 profesijom 
liszki vagiliai, 11 kiszeoių kraus 
tytojų, 10 plė&zikų, 8 prigavėjai, 
5 loszikai, 1 vekselių ir pinįgų 
dirbėjas.

Gaisrai.
Iszdegė treczia dalis miestelio 

Canonsburg, ant Panhandle gele
žinkelio, 20 mylių nuo Pittsbur
go. Wagiliai pasinaudojo isz 
gaisro, veržėsi į pardavinyczias 
ir pirma negu prisigriebė ugnis, 
jas iszplėszė.

Iszdegė miestas Dovson 
City, Alaskoj. Sudegė su vir
szum 40 namų ir kitokių triobų. 
Blėdį skaito ant pusės milijono 
doliarų. Ugnį pagimdė pesztynės 
dviejų moterų viename saliune: 
viena isz moterų metė į kitą su 
deganezia liampa, užsidegė iszte 
kėjęs iez liamĮ>us kerosinas ir pa
gimdė gaisrą, kurisai tiek blėdies 
pridirbo.

Hanovek, Mass. Czianyksz- 
ežiose ^didelėse Stearnso parda- 
vinycziose užgimė gaisras, ugnis 
prisigriebė prie exphoduojanczių 
inedegų ir pagimdė baisią explio- 
ziją, kurios 4 žmonės tapo už 
muszti; sužeistų gi skaito į 12, 
terp tų yra ir pavojingai sužeisti.

< Karszta meile.
1*

Brodklyne, ant Lorimer gele
žinkelio stacijos tarnauja kaipo 
tikietų pardavinėtoja jauna mer
gina, Mary McNeil. Į ją įsimylė 
jo tarnaujantis ant to paties gele
žinkelio vagonų stabdėjas, Fried 
rich Nutzlofl' ir ne kartą kalbino 
merginą už jo tekėti, bet mergi
na buvo jau susižiedavusi su 
maszinistu Mangleru. Neseniai 
atėjo ant stacijos atmestas mer 
ginos Nutzloff ir dar kartą jos 
paklausė, ar tekės už jo, bet ta 
atsisakė. Paniekintas vyriszkis 
ant to nieko ne pasakė, tikt įki- 
szo į besi kuri n ani į peczių geleži 
ne sztangą ir kada toje įkaito, 
pagriebė jau raudoną sztangą ir 
norėjo merginai akis iszdeginti. 
Butų gal tą ir padaręs, bet ant 
stacijos atėjo kelio inspektorius 
ir jį su įkaityta sztanga nuo mer
ginos nuvijo.

Iszdauže redakciją.
Wilmington, N. C. 11 d. Lap

kriczio susirinko keli .szimtai 
baltveidžių vyriszkių ir apsi 
ginklavę,nutraukė ant redakcijos 
negrų išleidžiamo laikraszczio 
“Record”, kurisai kokiame ten 
straipsnyje jžcidęs batlveides 
moteris. Minėioj redakcijoj viską 
iszdaužė, laikraszczio numerius 
sudraskė. Ant miesto ulyczių tei
posgi buvo kruvinos musztynės 
terp negrų ir baltveidžių, kurio
se 8 negrai tapo užmuszti. Mies
to valdinįkai, negalėdami maisz- 
tų suvaldyti, atsisakė nuo vietų, 
jų vieton tapo iszrinkti kiti. Ant 
apstabdymo musztynių pastatė 
tuojaus kelis szimtus specijalisz- 
kų policistų ir dabar czia viskas 
vėl nutilo. Apskritai per pa
skutinius rinkimus Karolinoj 27 
negrai tapo užmuszti. Baltvei- 
džiai vaikė visur negrus nuo 
balsavimo.

Mielaszirdingas vagilius.
Dvi moterys isz Nevarko ke

liavo su reikalais į Nev Yorką 
ant garlaivio. Buvo czia jau 
vienas vyriszkis pasažierius, ku
risai keliavo drauge. Iszlipus 
vyriszkiui, viena isz moterų pa , 
s i ged o savo masznelės, bet kad 
kita turėjo užtektinai pinigų, to 
je pažadėjo ir apvogtos reikalus ||

i$z savo masznelės uždengti. Be 
kratant vienok kiszenius, isz pa- 

, vogtos kiszeniaus iszpuolė kaipi 
stiklo žibantis szmotelis. Nė vie
na isz moteriszkių ne tikėjo, kad 

į tasai stiklas butų deimantu, bet 
abidvi nuėjo pas jubilerį paklaus 

i ti, ką jis užmokėtų už minėtą 
stiklą. Tas isz syk pustulė 300 

, dol., taigi 10 syk daugiaus, negu 
vertę pavogtų pinįgų. Turbut 

■ mat įkiszus vagiliui ranką į ki- 
szenių, iszpuolė deimantini žiedo 

į akutė. Apvogta moteriszkė ne 
į labai nusiminė isz apvogimo, ka

dangi ji deszimteropai atgavo
* savo pinįgus už parduotą dei

manto szmotelį.
Isz ugnies nauja gyvybe.

Minnesotoj, Hmckley apskrityj 
1 aitui ė dideli girių gaisrai, ugnis 

su visu išnaikino spyglinių me
džių girias ant ploto 500 mylių.

1 Girios tos buvo tai vienaitinis 
pelnas czianykszczių gyventojų, 
isznaikinus gaisrui me 

' džius, žmonės to pelno neteko.
Ugnis buvo ežia mat teip dideli, 
kad sudegė ne tikt medžių ka-

> mienai, bet teiposgi jų kelmai ir 
szaknys; žinoma, ugnyje pražuvo 
ir sėdos. Wieton vienok iszde- 
gūsių, iszdygo visai

• nauji gyventojams szitų krasztų
> visai nepažįstami, vieton iszde- 

gūsių medžių, iszdygo europiszki
; szilų augmenys, teiposgi tūli bi
> tims duodanti medų. Matomai la

bai seniai tie augmenys ežia augo 
ir giliai paliko sėklas, bet vietoj 
sudygusios girios iszdygti nega
lėjo. Iszdegus girioms, senos sėk
los sudygo. Gyventoj <i rodi gi
rių neteko, jų vieton dabar yra 
farmos su vaisingoms ant iszdegu- 
sių plotų dirvoms, ftrmeriai 
augina dabar ežia daug biezių.

Ateiviai atkakę In Ameriką.
Wirszinįkasateivių užveizdos, 

Powderly, pagarsino atskaitą 
apie szį melą atkakusius į Ame 
riką svetimus ateivius, Isz viso 
szį metą pasažierių III kliasos 
atkako į Ameriką 229 299, suly
ginant su 1897 m. iszpuola ant 
1533 mažiaus. Isz viso svetimų 
ateivių skaitliaus buvo* 185 775 
vyriszkiai ir 93524 moterys, 
10737 atkako per Kanadą. Sziuo- 
se metuose isz viso atkakusių 
skaitliaus 3030 tapo atgal sugra
žintų. Terp sugražintų buvo: 12 
beproezių, 1 idiotas, 2261 betur
tis, 258 ligoniai, 2 nusidėjėliai, 
77 atkakę svetimais kasztais, 
417 kontiaktuotų darbinįkų; 119 
ateivių iszbuvusių jau metus A- 
meiikoj tapo atgal sugražintų. 
Isz atkakusių ateivių virsz 14 
metų 14166 nemokėjo raszyti, ne- 
mokanezių nė skaityti buvo 43, 
057. Isz viso atkakusių skaitliaus 
27608 turėjo daugiaus negu $30, 
96206 turėjo mažiaus. Wisigi 
drauge paimti atsivežė $3872077. 
Lz viso 229299 ateivių skait
liaus 58613 buvo isz Italijos, 
27221 isz Maskolijos (tame skait- 
liuje telpa ir lietuviai), 25128 
isz Airijos, 17111 isz VVokietijos, 
16659 isz Wengrijos, 12420 isz 
Galicijos ir Bukovinos, 12389 isz 
Szvedijos ir 9987 isz Anglijos. 
Terp atkakusių III kliasa arba 
teip vadinamu zvischendcku 
buvo: 54 aktoriai, 59 dailinįkai, 
153 kunįgai, 12 redaktorių, 43 
graveriai, 37 advokatai, 223 
muzikai, 81 daktaras, 136 teplio- 
riai, 288 mokintojai, 47 buchhal- 
teriai, 1469 duonkepiai, 1032 
barzdaskuoziai, 1152 kalviai, 
150 alaus leidėjai, 1074 mėsinį- 1 
kai, 2904 dailidės ir stalioriai, 
972 siuvėjos, 3229 sziaucziai, ' 
3828 kriaueziai, 1182 audėjai, 5 
bankieriai, 836 virėjai, 16243 
žemdarbiai, 1188 grocernikai, ] 
52531 darbinįkas, 4429 prekėjai ] 
ir 23656 tarnai ir tarnaitės. <

Kuriame diktai darbinįkų gavo 
darbą.

Jackson, Oh. Coalton kas
tynėse darbai eina dabar latrai 
gerai ir yra viltis, kad darbo už 
teks ant ilgai.

•T Birmingham, Ala. Szitame 
apskrityj, ypacz gi kastynėse 
Jefferson ir Bibbokresach darbai 
eina labai gerai.

1 Joliet, Jll. Sudegė ežia 
“Great Westeru Tin Plate Co.” 
dirbtuvės ir per tai 275 darbinį
kai neteko darbo

TI Donds, Ia. Darbai czia- 
nykszcziose kastynėse eina gerai, 
dirba dabar pilną laiką ir rodosi, 
kad darbai neis niekyn.

TI Mt PleAsant, Utah. Netoli 
szito miestelio rado naujus an
glių plotus, ant kurių neužilgio 
ketina pareugti kaslyues.

T[ Pomeroy, Oh. Kalnakasiai 
McDanielso kastynių pakėlė 
sztraiką, todėl tegul dabar nieks 
ežia neina darbo jieszkoti.

T| Saginav, Mich. Buwo ežia 
užgimę nesutikimai terp darbinį
kų ir kastynių savinįkų, l>et ne- 
sutikmus pasisekė praszalinti.

TI Ottumva, Ia. Kastynėse 
Whetebreast Fuel Co. užgimė 
ugnis ir todėl jose darbai turėjo 
pasiliauti, kol ugnies neužgesys.

T[ Iszkasimas anglių Amerikos 
kastynėse Spalių mėnesyj buvo 
rods didesnis negu pirmiaus, bet 
visgi darbai nėjo teip gerai, 
kaip likėjo.

5 Marlboro, Mass. Czia- 
nykszcziai darbinįkai czebatų ir 
czeverykų dirbtuvių pakėlė 
sztraiką; ima jame dalyvumą 
keli tukstaneziai darbinįkų.

•' V1RDEN, III. Sztraikas kai 
nakasių Virden Coal Co. kasty
nėse Virden ir Auburn pasibaigė, 
kompanija susitaikė su darbinį 
kais ir neužilgio pradės czia dar
bą be negrų.

ISZ
Lietūwiszku dirwu.
Lietusių susirinkimas.
Toluca. Ilt. 7 d. Lapkriczio 

atsibuvo pzia lietuvių Indepen- 
dent Kliubo susirinkimas. Nors 
žmonių susirinko diktai, bet ant 
salės visi už'ilaikė gražiai, kad 
net svetimtaueziai užtai lietu
vius pagyrė. Ne visur mat musų 
broliai prie pesztynių ir nesutiki
mų linkę.

Pr. Margis.

Apsiwogč.
Leviston, Me. 1 d. Lapkriczio 

1898 m. Kazimieras Dunauskis 
(angliszkai vadinasi Charles 
Raker) bartenderis Lietuviszko 
Kliubo paėmė kliubo $200 ir pa
daręs $80 skolos, iszbėgo. Paeina 
jis isz Kauno gub., Sziaulių pav., 
Kurszėnų vol., vidutinio ūgio, 
liesas, juosvi plaukai, szneka lie- 
tuviszkai, lenkiszkai, angliszkai, 
ir vokiszkai biskį. Rodosi, kad 
iszvažmvo į Chicagą. Kas jį kur 
užtėmytų, meldžiame duoti žinią 
ant adreso:

Lithuanian Ind. Club, 
Leviston. Me.

Nauja Biaiwystės Drau
gystė.

Dabar Amerikoj, kur tikt yra 
sziek tiek apszviestesnių ir gėles
nių lietuvių, pradėjo t vertiesi 
Blaivystės Draugystės. Kaip pa
duoda “Vienybė”, Blaivystės 
Draugystė dabar susitvėrė ir 
PJymouthe, Pa. Tegul jų tveriasi 
kuo daugiausiai; jeigu jos kito
kio mieno ir neturėtų, kaip vien 
saugoti lietuvius nuo gėdą mums 
daranezių girtuoklystų, tai ir 
tai bus jau didelis pelnas, jeigu 
nors kelias deszimlis lietuvių 
isztrauks isz saliunų.

Isz darbo lauko,
5 Mitchellville, Ia. Barrett 

kas tynė? e dirba dabar pilną laiką 
be perstojimo.

T Dallas, Tex. Tarnai czia- 
nykszczių elektriškų sztritkarių 
pakėlė sztraikę.

T[ Pana, III. Szaftoj No 1 už
gimė ugnis, todėl ir darbai joje 
turėjo pasiliauti.

• Pottstovn, III. Czianyksz- 
czios kastynės reikalauja 25 isz- 
lavintų kalnakasių.

T[ West Brockfield, Oh. Ta
po ežia atidarytas naujus szaflas,

c. ’Jenny Lino, Ark. Kasty- 
nėse We?tern Coal & Mining Co. 
buvo užgimę sztraikai, bet jie 
neilgai traukėsi, kadangi kasty
nių savinįkai greitai su darbinį- 
kais susitaikė.^

• Vancouver, B. C. Baltvei- 
džiai darbinįkai Silverton apskri- 
czio kastynių iszvijo visus dir- 
banezius kastynėse chinieczius. 
Lzvyti priversti dabar keliauti 
atgal į savo tėvynę.

T| Wai keegan, III. Darbai 
eina ežia dabar gerai visuose isz- 
dirbimuose. Drato ir cukraus fa
brikai dar ne dirba, bet kaip 
duodasi girdėti, tai nuo najų me
tų pradės ežia cukrų dirbti. Kiti 
fabrikai dirba gerai.

Kokso pecziai pereitą san- 
vaitę dirbo genaus, visi pecziai, 
kurie tikt dirbo, dirba dabar pil
ną laiką, prie darbo priima dau
giaus darbinįkų. Connelsvillės 
api-krityj pereitą sanvaitę degė 
14880 peczių.

• Pittsburg, Pa. Langams 
stiklo dirbtuvės vėl pradėjo 
dirbti ir 10000 darbinįkų, po 6 
mėnesių bedarbės, gauna dar
bą. Tūlos dar stovinezios dirbtu
vės pradės darbus nuo ateinan- 
czios danvaitės.

TI Chicago, III. Susitvėrusi 
isz susijungimo “Illinois Steel 
Co” su kitom? Federal Steel Co. 
žada padidinti savo dirbtuves 
Chicagoj- Bus teiposgi padidin
tos" dirbtuvės South Ch cago 
Sh'pbuilding Co. Ras ežia darbą 
ir diktai naujų darbinįkų.

T] Houohton, Mich. Atlantic 
kastynėse užsidegė szuftas No 2. 
Rods dirbanezius darbinįkus pasi
sekė nors su dideliu vargu isz- 
gelbėli, bet visas kastynių olas, 
ant ugnies užtroszkinimo, reikia 
sandariai uždaryti ant trijų san- 
vaiezių. Ant tiek laiko 500 dar 
binįkų dirbusių tose kastynėse ne 
teko darbo.

1 Pereitą sanvaitę Suvienyto
se Wieszpatystė?e buvo isz wi<o 
211 nusibankrutinimų, pereitą 
metą, tą p«czią sanvaitę buvo jų 
291; Kanadoj buvo jų 26, perei
tą gi metą 24. Nežiūrint ant at
sibuvusių rinkimų,iszvežimas A- 
merikos tavoių nepasimažino, 
het pasidaugino, imant visą isz- 
vežimą, jis buvo didesnis negu 
užpereitą sanvaitę. Iszvežimas 
kvieczių ir komų užima didesnę 
dalį viso iszvežimo, užtai iszve 
žimas neiszdirbtvs medvilnės 
pasimažino.

Isz Waukeegan III.
Terp musų miesto lietuvių 

mažai gero girdėti, kur pasisuki, 
matai vien girtuokliavimus ir 
peštynes. Sunkiai uždirbtus cen
tus praleidžia saliunuose, atlikę 
dar pereina į rankas lojarių ir su 
džių. Atsitikus bedarbėms, netu
ri musų broliai nė ant maisto, nė 
ant jieszkojimo darbo. Apie skai
tymą gerų laikraszczių ir knįgų, 
apie jų nusipirkimą mažai kas rū
pinasi, nors tas galėtų geriausiai 
nuo girtuoklystų sulaikyti. Perei
tos nedėlios dieną wienuose na
muose ant Wabhburen Springs 
užgimė terp lietuvių muszlynės: 
vienas isz drauge gerianezių dro
žė savo draugui su uzbonų ir į gal
vą ir teip ją suskaldė,kad pasirodė 
net smegenys; sužeistą reikėjo 
tuojaus gabenti į ligonbutį, o su 
ieidusį į policijos aresztą. Rods 
ant rytojaus jį paleido, bet dabar 
turi jis po priežiūra waikszczioti, 
kol sužeistasis ant tiek nepasitai- 
sys, kad galės ateiti ant provos. 
Tokios tai mat pas mus naujie
nos, teip tai tūli broliai akyse 
svetimtauezių kelia lietuvių 
tvardą!

Geresnėji lietuvių dalis uždėjo 
ežia Lietuviszką Politiszką Kliu- 
bą; girtuokliai užtai nuo tų sza- 
linasi, vadina juos razbainįkais, 
bedieviais ir kitaip pravardžiuo
ja.

“Kur 
sziteip

Rytui.
Ant musų straipsnio 

skųsti kunįgą?” “Rytas” 
atsako: *

“Tiesose bažnyczios kasi ink 
cenzūros nėra ir negal būti pri- 
vatiszkų nuomonių, kadangi 
nieks neturi tiesos iszlesziuoti 
bažnyczios cenzūros, tiktai pati 
bažnyczia, kuriai Dievo pavesta 
visa valdžia dvasiškuose daly
kuose. Swietiszkuose gi dalykuo
se ant tiek bažnyczia turi tiesas, 
kiek evietiszki dalykai turi susi- 
kerzimą su dvasiszkais, arba ki
tais žodžiais, ant kiek svietiszkr 
dalykai esti reikalingais yran 
kiais dėl užturėjimo tvarkos ir 
ramybės dvasiškuose. Todėl, jei 
Popiežius uždėjo cenzūrą 
skundimą kunįgų į svietiszką 
dą, tiktai Popiežius gali ją 
szaukti”. •

Mes visgi prisilaikome senos 
nuomonės, kad bažnyczios vak 
džia baigiasi ten, kur baigiasi 
dogmatiszki tikėjimiszki dalykai, 
nes kitaip bažnyczia turėtų savo 
rankose visą ant žmonių kontrolę 
ir jos tarnai pakreiptų kaip pa-

ui
su-
at-

vienių žmonių kelius, teip ir vi
sų tautų vien į tą pusę, kur tas 
jiems patiktų. Tas nevisada iszei- 
tų ant naudos ne tikt bažnyczios 
vedamų, bet ir paezios bažny
czios. K id terp b.tžnyczios tarnų 
gal pasitaikyti netekę, tą nekartą 
pripažino ir patsai “Rytas”. To 
kia cenzūra, kokią nurodo “Ry 
tas”, butų tikt įnagiu netikusių 
bažnyczios tarnų, ji juk už 
dengtų juos nuo atsakymo priesz 
nuskriaustą visuomenę. Skriausti 
gi teiposgi negalima be mieros, 
eilės skriaudų vieno netikusio 
bažnyczios tarno tokiose sanlygo 
se pažemintų ne tikt kitus, ne
kaltus bažnyczios lamus, liet ir 
paezią bažnyczią. Tą isz dalies 
ypacz Amerikoj ir dabar matome.

Paimsime sztai sanlygas musų 
Chicagos lietuviszkoj parapijoj, 
bet ne ant asabiszkos kovos su 
kun. Krauvczunu, tikt todėl, kad 
tos sanlygos geriausiai mums pa- 
žinstamos. Apie ttovį parapijos 
kasos isz rokundų iszduotų paties 
kunįgo, pagal kurias pasirodo 
nepriteklius per laiką kun. Krav- 
czuno prabaszcziavimo kelių de- 
szimezių tukstanezių doliarų, 
mes seniaus raszėme. Apart su
rinktų nuo žmonių ant bažny
czios pinįgų nežinia ant ko kunį
go iszmėtytų, musų prabaszczius 
skriaudžia ne jau pavienius lietu- 
tuvius, bet visą lietuvystę per 
savo už lietuvių pinįgus ant lie
tuvių lenkinimo parengtą moks- 
lainę, kurioje lenkiszki “aniuolai 
žmogiszkame kūne” draudžia lie
tuvių vaikams mokslainėj lietu- 
viszkai kalbėti ir kaip senovėj 
lenkų laikuose Lietuvoj, teipszią- 
dien Chicagos lietuviszkoj moks
lainėj verezialietuvių vaikus kal- 
liėti lenkiszkai,nenorintiems liepia 
jieszkoti sau lietuviszkos mokslai- 
nės. Mes nenorime žengti prie 
pamokinimų paezioj bažnyczioj, 
liet noroms ne noroms ir tuos da
lykus turime užgauti: musų pa- 
rapijonai per pamokslus girdi 
daugiaus keiksmų ant asabiszkų 
kunįgo prieszų negu tikrų kriksz- 
czioniszkų pamokinimų. Jeigu to 
kius pamokslus parapijonai pran
cūzai ar vokiecziai girdėtų, jie 
tiesiog nuo sakinyczios numeątų 
tokį shvo dvasiszką mokintoją.

Taigi klausiame “Ryto ’, ar pa- 1 
veikslai), už iszmėtymą parapijo- 
nų ir apvertimą jų sudėtų pinįgų 
ant asabiszkų reikalų, ar už pas- i 
kirtą lietuvių lenkinimui už: 
lietuvių pinįgus užlaikomą mok- 
slainę, ar už netikusius pamoki
nimus ir siundymus lietuvių ant 
lietuvių teiposgi musų prabasz
czius atsako vien priesz bažny 
ežios valdžią? Ji vienok antai A- 
merikoj negal būt kompetentisz- 
ka lietuvių tautiszkuose reika
luose.

Dabar pas mus teip yra isz 
tikro, bet koki to vaisiai, kokia 
nauda bažnycziai? Chicagoj antai 
yra su virszum 10000 lietuvių, 
bet isz to skaitliaus prie parapijos 
priguli vos 2000 ir tai liko tikt 
toki, kurie netiki ir nesupranta, 
kad lietuvyą kunįgas galėtų lie
tuvius skriausti. Ir tų vienok 
už-ūlikusiujų skaitlius nuolatai 
maži naši. “Rytas” gal mums at
sakyti, kad jeigu daugumas lie
tuvių nepriguli prie parapijos, 
tai tame gal būt kalti koki be
dieviai agitatoriai. Ant to vie
nok mes galime atsakyti, kad fa- 
natiszkų kunįgų prieszų agitaci
jos gal iszduoti vaisius tikt tą
syk, je;gu kita pusė tokioms agi
tacijoms dirvą taiso. Be to agita
torių pamokslų nieks neklausys, 
kaip sziądien kunįgo Kravczuno 
pamokslų mažai yra norinezių 
klausyti ir skaitlius jų vis dar 
mažmasi. Mes pats nuo vaiksz- 
eziojanezių į bažnyoz ą žmonelių 
girdime pasiskundimus, kad dau
giaus jau galima naudos turėti 
sėdint saliune, negu klausant 
pamokslus Chicagos lietuviszkoj 
bažnyczioj.

Jeigu bažnyczios surėdymas bu
tų paremtas vien ant oažnyczios 
augszczuusioe galvos iszduotų 
prisakymą, tai tieeos'Aurėtų būt 
visur vienokios, . tuom tarpu 
surėdymas tasai ne visur tas 
pats, ypacz kaslink bažnyczios 
savasties ir jos prižiūrėjimo: ki
taip tie dalykai surėdyti Lietu
voj, ^Vokietijoj, ar Prancūzijoj, 
kitap Amerikoj. Kaip gi tą isz- 
aiszkinti? Kodėl toks skirtumas? 
Teisybė, mums rodosi, visur yra 
ta pati, kodėl tie, kuri

geidžia tokių sanlygų bažnycziai, 
kokiose ji yra Europoj, Ameri
koj turi būt už bedievius ir jos 
griovėjus vadinti? Kaip mums 
rodosi, teisybė negal būt kitokia 
dėl Europos, o kitokia dėl Ame
rikos. Wisur Europoj kunįgai už 
ne dogmatiszkus nusidėjimus turi 
atsakyti priesz svietiszkus, dėl 
visų tuos paežius sudus, kurie 
prie sprendimų remiasi ant vie
nų ir tų paežių tiesų dėl visų 
nusidėjusių, nepaiso kuom yra 
nusidėjęs. Luomiszki sūdai civi
lizuotuose krasztuose jau seniai 
isznyko; kaip mus mokina tikė
jimas ir pas Dievą nėrą luomų, 
bet jis teisingai apdovanoja pa
gal nuopelnus ir baudžia pagal 
kaltę nusidėjusius, vi s tiek 
kuom yra užsipelnęs arba nusidė
jęs. Argi tikt kunįgai tvertų ko
kią priviliguotą luomą? Mums 
rodosi, kad jos isz tikro ir ne 
tveria, kadangi mažai kursvie 
tiszkos valdžios paiQo ant cenzū
ros, bet priesz jas turi atsakyti ir 
kunįgai: ir Amerikoj juk yra ku
nįgai sėdėję kaliniuose už pasisa
vinimą ne jiems prigulinezių pa
rapijos turtų!

Toliaus “Rytas” sako, kad yra 
dvasiszka valdžia, kuri gali žmo
nis nuo negerų kunįgų skriau
dų apsaugoti, reikią vien mokėti 
ją surasti ir žinoti, kaip prie jos 
kreiptieji. Gaila, kad tame tai 
“Rytas” pavydi žmonėms reika
lingų pamokinimų. Mes, paveik
slai), norėtume žinoti, ką daryti 
ant privertimo musų prabasz- 
cziaus iszduoti teisingas rok uo
das parapijom įplaukimų jr iszda- 
vimų, ką daryli, kad jo ’paiegta 
už lietuvių pinįgus mokslainė ne 
verstų lietuvių vaikų į lenkus? 
Kaip jį priversti, idant jfs, vie
ton savitarpinio pjudymo lietu
vių, pamokytų juos doros ir 
krikszczioniszkos meilės, kad ne 
butų szviesos stabdytojumi, bet 
ragintų visus prie mokslo ir 
szviesos? Mes ant to ginklo ne- 
turime, praszome todėl,kad “Ry
tas” parodytų, kur jį.galima gau
ti?

Isz wisur.
|| Szį metą į \Varszavos 

versitetą priėmė isz viso 
naujų studentų, o tame 
krikszczionių ir 23 žydus.

uni-
230
207

|] Antverpeno porte, Belgijoj, 
ant garlaivio “Stadaalst” atsiti
ko baisi expliozija, kurio? daug 
žmonių tapo užmusztų, o dar 
daugiaus sužeistų.

U Cukraus fabiike Braunsch- 
veige, ^Vokietijoj, aL-itiko baisi 
expliozija, kurios 20 žmonių ta
po sunkiai sužeistų, terp kurių 
treczios dalies negalima bus nuo 
mirties iszgelbėti.

U Prie Bayonne, pietinėj Pran- 
cuz>joj, ant augliszko garlaivio 
“Kings Cross” atsitiko baisi ex- 
pliozija, kurios garlaivys tapo 
pusiau perskeltas ir paskendo. 
Kas link buvusių ant jo žmonių, 
dar nežinia, kiek jų iszsigelbėjo.

|| Westfalijoj, “Boru-ia” an
glių kastynėse, Prūsuose, atsitiko 
baisi gazų expliozija, kurios 7 
darbinįkai tapo užmuszti. Kauty
nėse gi “Holland”, teiposgi 
Westfalijoj, prie tokio jau atsiti 
kimo, du darbinįkai tapo ant 
vietos užmuszti ir 13 sužeisti.

| Mieste Veronoj, Sziaurinėj 
Italijoj, sugriuvo ką tikt pa- 
szventinta naujai pastatyta kata- 
likiszka bažnyczia. Isz po griu
vėsių i&ztraukė 15 užmusztų ir 
10 sunkiai apkultų žmonių, te r p 
paskutinių yra ir kunįgas pra, 
baszcziu?.

|| Erfurto apskrityj, Turingi- 
joj, Prūsuose, kaime Grosbursch- 
la, turincziame į 1500 gyventojų, 
siautė didelis gairas, kurisai 30 
ūkių su visais gywentojų turtais 
pawertė į pelenus. Blėdį ugnies 
padarytą skaito ant milijono su 
virszum markių. Ugnyje pražu- 
wo ir daug naminių gy vulių.

U Britiszkoj valdyboj ant 
Naujos Gwinejos viena cziabuvių 
tautiszka giminė isz salos vidų- 
rio užpuolė ant ėsanezių po au
gi i jonų waldžia kaimų prie užta
kos Bellingvood ir iszpjovė vi,



sus wyriszkmb, i*s wiso kelis 
szimtus žmonių, moteris gi su 
eawim pagriebė ir nusigabeno į 
eawo girias salos ^viduriuose.

Į| Paryžiuj tapo suareszluotas 
jaunas maskolius, sūnūs buvvusio 
VVarszawos jeneral—gubernato
riaus Gurkos ir tai už vagystę 
ir plėszimus. Sūnūs garsaus sawo 
tėvo Monte Carlo naktyj per 
langę įsnveržė j gyveni mę apsi
stojusio čzia hotelyj'maskoliaus, 
senatoriaus Polowcfcwo, sudavė 
smarkiai su lazda per galwę ir 
paėmęs skrynutę su 100000 fran
kų, per langę iszdumė ir nupleš
kėjo į Paryžių. Palovcev vie
nok įkando jam į rartkę, įkandi
mas tasai ir iszdavė Gurkos su 
nų. Tapo jis ant Paryžiaus gele
žinkelio suaresztuotas. Isz pa 
szluotų piuįgų rado prie jo jau 
tikt pusę.

U Skaitlius iszduotų Wokieti- 
joj knįgų, laikraszcz'ų neskai
tant, kas metę eina didyn; pa- 
veikslan, szį fiietę ^Vokietijoj isz 
leido isz viso 24(500 tomų knįgų. 
Jeigu musų žmonės teip skaitytų 
knjgas kaip vokiecziai, tai aut 
užganėdinimo lietuvių, prisilai 
kant tos paczios normos, reiktų 
kas metę išleisti su virszum po 
2000 lietuviszkų knįgų. Tuom 
tarpu mes iszleidžiame vos vie 
nę szimtinę dalį to, kaip pride
rėtų, ir tai dar išleistos lietu 
viszkoe knįgos pelyja pas iszleis- 
tojus. Argi žmgeidu, jeigu mes 
visur teip žemai stovime! Musų 
žmonės ir teip mažai skaito, o 
dar atsiranda neiszmintingi kunį- 
gai, kurie per pamokslus ir prie 
kiekvienos progos draudžia žmo
nėms skaityti. Kurgi mes ant 
galo nužengsime turėdami tokius 
nelikusius mokintojus?

|| Neseniai maskoliszkas randas 
isz Ekateriuenburgo iszsiuntė 5 
pudus auksinės pieskosant sutar- 
pinimo į Uraliaus laboratoriję. 
Kaip visada, teip ir dabar auksę 
daboti paskirtas buvo artelszczi- 
kas. Auksas buvo supiltas į mai- 
szelius, maišelius gi sudėjo į 
geležinę skrynute, bet skrynelė 
teip neatsargiai buvo į vežimę 
įmesta, kad ji puolė ant dugni
nės szriubų ir tie pramuszė ne 
tikt dugnę, bet ir aukso maisze- 
lius, todėl auksas pradėjo byrėti 
ir puoszti kėlię. Ant laimė* auk
so dabotojų, vežimas sulužo pir- 
miaus negu iszbyrėjo visas auk
sas. Betaisydami vežimę, užtė
myje, kad auksas palengvėjo. 
Pasvėrus pasirodė, kad trūksta 
20 svarų. Iszbarstytą ant kelio 
auksę reikėjo vėl rinkti su dum
blu ir wėl plauti; tokiu budu su 
rinko atgal 12 svarų, 8 gi sva 
rai, verti kelių tukstanezių ru 
bliu, visgi pražuvo be jokios 
naudos dumble.

U Maskvoj, sesuo vieno 
didžturezio pametė deimantinius 
papuoszimus vertės 4000 rubl., 
paskui pagarsino laikraszcziuose, 
kad radėjui jų duos dovanę 1000 
ruhl. jeigu tasai tas graznas at- 
nesz (pirkėjai vogtų daigtų pa
prastai vagiliams nemoka nė 10 
dalies vertės pavogtų daiktų). 
Pagal apgarsinime parodyt ę 
antraszę, pas ana didžturtį atėjo 
koksai vagilius apsirėdęs už tar- 
nę turtingų prekėjų ir papasa 
kojo, kad jo poni rado pamestas 
graznas ir praszo atvažiuoti jas 
atsiimti, radybų gi ji nereikalau 
ja. Tę pasakęs, tarnas atidavė 
rasztelį su adresu radėjos. Didž
turtis isz džiaugsmo, kad atsira
do pamestos sesers graznos ir kad 
už jas nereikia nė radybų, iszėmė 
100 rublių ir davė juos anam 
tarnui. Tas padėkavojęs iszėjo, 
didžturtis gi, pagal parodyt ę 
rasztelyj adresę, bandė radėjos 
graznų jieszkoti, bet pasirodė, 
kad tokios niekur nėra.

| Liikrasztis “Niediela” pra- 
nesza, kad Siberijoj vienas mas
koliszkas vir^zinįkas terp nuož 
mių cziabuvių apsigarsino Dievu 
ir tie isztikro pradėjo jam atida 
vinėti dieviszkę garbę. Apie tai 
vienok dažinojo kokiu ten budu 
augsztesnės valdžios, kurios nu
siuntė augsztesuį urėdnįkę isztirti 
tę daly k ę. Kaip tikt ledai- nu
plaukė, iszsiuntė garlaivį su a- 
nuom urėdnįkų tirinėtojumi, bet 
kaip tikt garlaivys pasirodė, ežia 

būviai paslėpė savo“Dievę”, ku- 
risai savo “dangiszkoj kanceliari- 
paliko raportę, buk iszkeliavo 
joj”tarnystos reikaluose į vidurius 
jo užveizdai pavesto kraszto, 
porę tukstanezių viorstų nuo 
upės. Tirinėtojui ne liko nieko 
dauginus, kaip grįžti atgal su 
garlaiviu. Kitę pavasarį jis pa
sielgė iszinintingiaus, nes atkn 
kęs ir re radęs “Dievo”,nudavė, 
kad grįžta atgal, bet kaip tikt su
temo, jis ežia vėl atplaukė ir isz 
tikro rado patį “Dievę” begerian- 
degtinę, o aplink jo tarnus sza- 
manus ir atiduodanezius jam 
diewiszka garbę cziabuvius, pat
sai “Dievas” buvo teip girtas, 
kad negalima buvo jau su juom 
susikalbėti. Už tai vienok mas 
kolpalaikio nieks ne nubaudė, 
tikt praszalino jį nuo tarnystes.

NAUJI 1SZRADIMAI.

U Gyvenantis mieste Otta- 
voj, Kanadoj, amerikoniszkas 
iszradėjas Emerson iszrado budę 
sunaudojimo medinių pjaulų, atli
kusių nuo lentų pjovimo, ant 
padirbimo žibinimui gazo, kurį 
galima sunaudoti ir ant apkurimo 
gyvenimų žiemos laike: kasztai 
gi tokio gazo deszimtį kartų ma
žesni negu dabartinio, padirbto 
isz akmeninių anglių žibinimui 
gazo.

|| Ant Baltiszkų jūrių, Pi lavos 
porte tapo iszbundyti dabar pa
dirbti Elbingo dirbtuvėse grei- 
cziausi ant svieto laivai. Prie 
atliktų bandavonių laivai tie 
bėgo po 95 viorstus ant valan
dos, taigi su greitumu greiez au- 
šių geležinkelio trukių. Liivai 
tie yra du, jie paskirti torpedų 
gaudymui, padirbti gi vokiszkai 
kariškai laiwynei. Greicziausi 
iki sziol kur nors esanti tos wei 
slės laivai l>ėga tikt per pusę 
teip greitai kaip szitie.

t Amerikonas VVinter iszrado 
budę dirbimo papieros isz komų 
lapų, kas paprastai ne buvo iki 
sziol sunaudojamas ir pasilikdavo 
ant lauko. Tasai iszradimas yra 
labai avarbus: Amerikoj antai 
popierę, ypacz spaudos reika
lams, dirba isz medžių, kadangi 
vėl popieros reikalauja labai 
daug, todėl vien ant jos dirbimo 
kas metę eina dideli girių plotai; 
dirbant popierę isz komų stimbu
rių ir lapų, apsisaugos sziek tiek 
girios nuo visiszko iszkirtimo ir 
pati popiera bus pigesni.

t Amerikos iszradėjai bandė 
pritaikyti galvanoplastikę prie 
užlaikymo numirėlių kūnų. Žino
ma, bandavonės atliko ant numi
rusių ligonbueziuose beturezių. 
Ant to numirėlių kunus, kuriuos 
nori uždengti galvaniszka meta- 
liszka plėve, pirmiausiai mirkina 
lapiso skystime, paskui padeda į 
fosforo garus, putam gi deda į 
galvaniszkę vanę, kurioje kū
nas užsidengia variu arba kitokio 
metaliaus plėve. Po tokia plėve 
numirėlio kūnas gali užsilikti per 
ilgę laikę ir iszrodo kaipi sto- 
vylas gyvo žmogaus. Atliktos 
bandavonės buvo pasekmingos.

|| Wokietys Aldenhofen, turin
tis spirito leidinyczię Berlyne, 
iszrado budę dirbimo kieto spirito. 
Prie kieto spirito, ant jo laikymo 
nereikia nė stiklinių ne bertainių, 
per tai ir leidinyczioms jis turi at
seit) daug pigiaus. Kietas spiritas 
turi teip jau daug alkoholiaus kaip 
ir skystas, jis per tai jau parankes
nis, kad neuž-idega teip greitai 
kaip skystas ir užsidegęs nepasi- 
leidžia, todėl ugnį užgesinti 
daug lengvinus. Ant padarymo 
degtinės reikia jį sutarpinti, su
trintas szmotelis kieto spirito į- 
mestas į vandenį, sutirpsta jame 
kaip druska ir degtinė ant gėry- 
mo gatava. Toksai kietas spiritas 
galės būt sunaudotas kareivių lai
ke kares vieton malkų arba an 
glių prie virimo valgio ant lau
ko, kur malkų negalima sugriebti.

|| Koksai Bayer, vokietys, isz
rado'budę auginimo vienus bak
terijos veislės, kuria praminė 
alenitu. Bakterijos, kaip žinote, 
yra visokios: vienos gimdo li
gas, kitos žmogui tarnauja, taigi 
jos naudingos. Prie tokių naudin
gų piiguli ir alinitas. Jis pasėtas 
į žemę, traukia isz oro reikalingę 
prie javų auginimo azotę, kurio 
žemėj beveik nėra ir per tai dik- 
tai pakelia javų užaugimę. 2 
gramai alenito užtenka ant pakė

limo dvigubai iszdavimo kvie- 
czių ant ploto vieno hektaro (1 
desiatinos), taigi žiupsnis jo tiek 
sveria, kiek 20 gero meszlo 
vežimų. Dabar su alenitu daro 
bandavonės lygiai Maskolijoj, 
kaip ir VVokietijoj, ant persitik
rinimo, ar visi jo iszgyrimai po 
laikraszczius yra teisingi. Reikia 
todėl palaukti, kę apie alenito 
naudingumę žemdarbyst ė j pasa
kys tie, kurie užsiima dabar jo 
iszbandyinu. Ant gyrimų paežių 
iszradėjų nevisada galima pasiti 
kėti. Jeigu viskas, kę dabar apie 
jį raszo po laikraszczius butų 
teisybė,tai žemdarbiams nereiktų 
visai mėszlę laikyti, kadangi ant 
pakėlimo žemės vasingumo ant 
visos ūkės užteks nusipirkti 
s varę alenito.

Nauji lietuwiNzki isz- 
leidimai.

Dirva Nr. 4, kn. 5. Trakiškos 
studijos. D-ro J. Basanavy- 
cziaus. Spaliu 18l>8 m.

Telpa ežia polemiszki rasztai 
D-ro Basanavycziaus ir kiti 
smulkesni; isz tokių, antai 
“Senatvė Lapinės Kepurės”, “Ar 
sena yra lietuviszka duszia” bu
vo jau seniaus spaudinti. Wisi 
tie rasztai, neiszskiriant polemiš
kų genezių su Obuolaicziu, yra ne 
mažos moksbszkos vertės. Gaila 
vien, kad “Dirvos” redakcija ne 
silaikė lietuviszkų rasztų pri
imtos raszybos, bet atspaudė 
D-ro Basanavycziaus raštus su 
jo raszyba, kurios nieks daugiaus 
neprisilaiko ir tai neturėdama nė 
reikalingų tam literų; ežia su ta 
raszyba iszeina tas pats, kas bu
vo senose žemaitiszkose malda 
knįgėse “yvairiun maldun ir li- 
tanijun”. D-ras Basanavyczius 
dar “Auszroj” bandė įvesti savo 
raszybę, bet ir ten, rodosi, tikt jo 
paties straipsniai buvo pagal ję 
spaud i narni. Daugumas visokių 
lietuviszkų raszybų mums nenau
dingas, todėl dabartinio chaoso 
nepriderėtų jau didinti grįžtant 
prie seno, jau užmirszto, ant padi
dinimo ir be ne to mažo chaoso 
musų rasztuose.

Pajautė. Lizdeikos duktė arba 
Lietuva XIVSzinitmetyje. Kniu- 
ga I. istoriškas apsakymas Ber- 
natawyrziaus, Ltetuviszkai isz- 
gulde Audrius Kasztais kini. A. 
M. Miluko. 18118 m. Shenan- 
doali, Pa.

Szita apysaka lenkiszkoj kal
boj seniai jau iszėjo. Apraszytas 
ežia gyvenimas lietuvių pabai
goj stabmeldystės, priesz priėmi- 
mę krikszczionybės. Autorius a- 
pysakos formoj stengiasi iszreiksz- 
ti paskutinę kovę stabmeldystės, 
kurioje krikszczionybė paima 
viražų. Krikszczionybę reprezen
tuoja ežia lenkai, stabmeldystę gi 
lietuviai. Rods autorius, kiek tai 
buvo galima, stengėsi stabmel
džių lietuvių per daug nenu
skriausti, bet visgi savo veikalę 
paraszė lenkiszkoj dvasioj. Lie- 
tuviszkas vertimas dar ne visas, 
dabar iszėjo tikt pirma dalis at- 
skyroje koįgoje. Žinoma,iszleisto- 
jas ant to neužbaigs, liet iszleis 
iki galui ir tolesnes dalis.

Kun. A. Burba. Jo gyvenimas 
ir darbai. Mažas paminklėlis nuo 
“S. L. A.” Paraše Fr. Jonas. *1>8 
m. Spaustuvėje “S. L. A.”, Ply- 
inouth, Pa.

Yra tai biografija kunįgo Bur
bos. Kadink literariszkų kunįgo 
Burbos darbų, rodosi, ežia ne bus 
viskas patalpinta. 1892-m. a. a. 
Kun. Burba atsiuntė “Varpui” 
kelias eiles. Jos buvo patalpintos, 
nepamenu gėrai, “Varpe” ar 
“Ukinįke”. Apie tas eiles szitoj 
biografijoj nepaminėta. Teiposgi 
paczię mislį keliauti į Amerkę ir 
ežia stengiesi atskirti lietuvius 
nuo lenkų, kiek mes apie tai ži
nome isz raštų paties velionio į 
draugus Warszavoj, suteikė jam 
D-ras Szliupas, kurisai vienas 
per silpnas buvo kariauti su į- 
tekme lenkystės, kuri apsiautus! 
buvo visę lietuvių gyvenimę. 
Szliupas stengėsi pirma 
sutverti kunįgui Burbai atsakan- 
czię dirvę, ant kurios atkakę* 
galėtų atsiremti Tūli inteligentai 
atkalbinėjo kunįgę Burbę nuo ke
lionės į Amerikę ir ragino jį ge 
riaus darbuotiesi ant atlenkinimo 
lietuvių Lietuvoj, bet ant to ku
nigas Burba atsakė, kad Lietu
voj negalys pasilikti ir todėl ar 
nori ar nenori priverstas keliauti 
į Amerikę. Czia pirmus kelius, 
dirvę jo darbams prirengė D-ras 
Szliupas. Biografijoj nuopelnai 
Szliupo beveik neparodyti, nore 
be jų ir kun. Burba ne butų galė
jęs atlikti to, kę czia atliko.

VVandens balsai.
Pajūrių gyventojai, teiposgi 

kelaujanti jūrėmis net oeeano vi
duryj girdi kaip kada isz vandens 
visokius nepaprastus balsus, ba- 
ladones, kurios gana žmo
nis iszgnzdina, kadangi jie negal 
priežaszczių tų žing eidžių balsų 
susekti. Cleveland Abbe užtėmyjo 
Weather Reviev, kad los balado- 
nės, kokias tankiai girdi apie 
Fundj’ laike gražię ir giedrų die
nų, panaszios į balsus, kokius gir
di akvarijose su visokiais, juose 
laikomais vandenų sutvėrimais ii 
tai tę*yk, jeigu czia yri žuvis 
Pagonias chromis. Žuvis ta turi 
prietaisę ant iszdavimo balsų, 
kuriuos galima girdėti isz laimi to
li. Žmonės tiki, kad žuvys nė jo
kių balsų negal iszduoti, bet mat 
ta nuomanė ne su wi*u teisinga, 
kadangi mat yra ant musų žemės 
žuvys iszduodanczios kaipi bala- 
donę, kitosgi parengia vandenyse 
net chorus savo giesminįkų. 
Cleveland Abbe tiki, kad tos ba- 
ladonės, kokias girdi kaip kada 
pajūrių gyventojai arba keliau
janti jūrėmis, yra tai balsai žu- 
vių Pagonias chromis.

Klampynėse Sziaurinės Ameri
kos f sziaurius nuo Nev Yorko, 
ant viso ploto nuo Atlantisr.ko o- 
ceano iki Uolinių kulnų,girdėt vėl 
kitokį balsai, kurie teiposgi ilgai 
žmonis gazdino, kol ne buvo isz 
tirta, kas tuos balsus iszduoda. 
Ant tų klampynių tankiai duoda
si girdėt riaumojimai rodosi czielų 
galvijų bandų, tikt tie riaumoji 
mai daug smarkesni ir garsesni 
negu riaumojimai smarkiausių bu
lių. Kadangi tie žingeidus balsai 
iszeina isz tokių vietų, kur na
miniai gyvuliai neužeina, tai 
gyventojai laikė juos ilgai už 
balsus plyniose gyvenanezių vėl- 
nių. Dabar vienok priežastis tų 
žingeidžių balsų jau ištirtos ir 
pasirodė, kad juos iszduoda ne
kokį ten nematomi žmonis gazdi- 
nanti velniai, bet vien tų kraš
tų plyniose gyvenanti varlių 
veislė; varles tas, nuo jų iszduo- 
damo balso, ir praminė varlėms- 
buliais, mokslincziai gi jas va
dina Rasa catesbiana. Warlės 
tos priguli prie didžiausių, o vi
soj Sziaurinėj Amerikoj ir Euro
poj nėra už jas didesnių: visai 
suaugusi turi neteki vienę pėdę 
ilgio. Ant visiško iszsivystimo, 
taigi ant persikeitimo į tikrę 
varlę isz buožgalvča ji reikalau
ja 2 metų. Warlės tos nerangios, 
neszokinėja kaip musiszkės gy- 
venanezios ant piewų, liet slenka 
palegva kaip rupūžės.

liietiiviii Prateviai
MAŽOJOJE AZIJOJE.

nuo senovės iki Jie pateko po valdžia Persu.

Parasze Lietuvos Mylėtojas.

Pigus žiburys aut kaimų.
Prancūziškas laikrasztis “Le 

Nord Horticole” nurodo kaimie- 
ežiams ant ne sunaudojamo iki 
sziol pigaus gazinio žiburio, kokį 
kaimų ukinįkai gali turėti. Szal 
tinis, iš kario galima tok| žibini
mui gazę isztraukti, yra papras 
tas mėšlas tvartuose. Iszmestas 
isz tvarto ant krūvos mėšlas fer
mentuodamas (perdegdamas) at
skiria isz savę gazus, kurie, kaip 
ir žibinimui daromas isz anglių 
gazas, duoda baltę ir drutę lieps- 
nę; iszto gazo todėl kaimiecziai 
gal pasinaudoti, vieton palikti, 
kad jis be jokios naudos išsi
sklaidytų. Ant to užtenka už
dengti sumestę mėszlų kruvę san 
darini su klioszų su ,duda nuve 
danezia gazę į gazometrę, isz jo 
gi jau, teiposgi dudoms.galima jį 
iszvadžioti visur, kur tikt reika
lingas žiburys. Gazai tie dabar, 
nuo mėszlo atsiskyrę, prapuola 
be naudos, sunaudojant gi juos 
ant žibinimo, galėtų kaimiecziai 
turėti dar kitę naudę. Gazus tuos 
reiktų dar perleisti per kokię 
praskiestę rugsztį ir ukinįkai ap 
turėtų daug amonijoko, 
kurisai* paprastai, paki'ęs nuo 
mėszlo, žemdarbiui prapuola; 
amonijakinės gi druskos yra vie 
nu iš geriausių mėszlų.

Wertę mėszlo produkuojamo 
kas metę Prancūzijoj “Le Nord 
Horticole” apskaito ant 800 m iii 
jonų frankų; užlaikant kylantį 
amonijakę ir jį sunaudojant ant 
pagerinimo žemės, verte ta pa 
kilių ant treczdalio, kas vien 
Prancūzijai duotų kas metę 266 
milijonus frankų; dabar gi tie 
266 milijonai be jokios naudos 
pfapuola.

Zmoma, parengimas reikalingų 
pritaisymų neapsieitų be kasztų. 
bet kasztai reikalingi tikt iš 
syk, toliaus juos uždengtų nauda, 
kokię ukinįkas turėtų: gazas žibi
niui hutų dykai ir pasiliktų a- 
inonijakines druskos, kuri os sunau
dotos ant pagerinimo žemės, 
deszimteropai jos vaisingumę 
pakeltų. Kaip paduoda augsz- 
cziaus paminėtas laikrasztis, apie 
Paryžių daugėlis žemės savinį- 
kų, ypacz gi sodaunįkai auginan
ti brangias kvietkas ir kitokius 
augmenis, jau isz to pasinaudoja 
ir per tai jų pelnas pasididino.

(Tąsa.)
Tacit. Annal. II. 60). Per audras pasiekęs 
szitą vietą atvangumo, jis gyrėsi iszkliuvęs isz 
bėdų, nežiūrint | dievų papykį. Poseidonas, 
iszgirdęs tokią kalbą, užgavo savo tridaneziu 
uolą, į kurią Ajaks buvo įsikabinęs, ir abu
du nugarmėjo į marę (Odys IV. 500).

Tolygių pasakų buvo daugybė, kurių 
iszgalės retai czion mums gali rūpėti. Nusi
bastė karžygiai į visus paszalius. Teip Athė- 
naras Menestheus įsteigė Elają Myzijoje, ir 
Skylletium Italijoje (Strab. III. p. 140-150; 
VI. p. 261; XIII. p. 622.) Dievnamiai, auka- 
rai ir miestai Mažojoj Azijoj, ant salų Samoa 
ir Kretos, buvo rodomi įsteigimo Ągamemno- 
no ar jo pasekėjų (Strab. XIII. p. 605, XIV. 
p. 639). Gyventojai Graikiszko miesto Skionė, 
Thrakų pussalyje vardu Pallėnė ar Pellenė, 
rokavosi ainiais Pelleniszkių isz Ahcajos 
Pelopponėzo, kurie tarnavę po Agamemnonu 
priesz Troją, ir kurie grįždami nuo apguli
mo buvę audromis nuneszti į tą vietą ir apsi
buvę (Thucyd. IV. ,120). Pamphylai, pietų 
kraszte Mažosios Azijos, savo pradžią rokavo 
nuo bastynių Amphilocho ir Kalcho po apgu
limo Trojos (Herod. VIII. 81; Thucyd. II. 
68).n Elymiai Sikilijoje susidėjo isz Graikų 
ir Trojėnų, nunesztų atskyrium į tą vietą, 
kur, užmirszę savo piktybas, jie įsteigė Ery- 
ks ir Egestą (Diodor. IV. 79; Thucyd. VI. 2). 
Mes girdime apie Podaleirių Italijoj ir pa- 
kraszcziuose Kari jos (Stephan Bys. V Syr- 
na Lycophron 1047), apie Akamą, sūnų 
Theseaus, Amphipolyje, Thrakijoje, Solyje 
Kypro, ir Synnadoj Phrygijos (Strab. XIV. 
p.688;Stephan. Bys. v. Sinada (Poema Lyko- 
phrono iszrokuoja daug herojų, kurių užva- 
javojimas Trojos buvo isz tiesų Kadmėjiszka 
jiergalė, kur kentėjimai jiergalėtojų lyginasi 
vargams jiergalėtųjų. -

Terp kitų pasakų, blaszkymaisi Odys- 
seaus pastojo visiems žinomi per Homerą. 
Dievės Kalypso ir Kirkė; jurinįkai Phajaki- 
jos, kurių laivai be styrinimo važinėjasi; 
vienakiai Kyklopai, milžiniszki Laistrygonai, 
ir vėją valdąs Ajolos; Sirenos, kurios gies
mėmis užkeri, kaip kad Lotophagai savo 
Įienu—vis tai buvo akyvomis daly mis seno
vės ėpos. Homeras Odysseų palieka atsi
griebusį namus ir szeimyną. Bet vėliaus 
Telegonia sudėta per Engammoną isz Kyrė- 
nės jam priskaito ilgą eilę avanturų. Tele- 
gonus, jo sūnūs su Kirke; atkanka į Itha- 
ką jieszkodamas savo tėvo, pustyja salą 
ir užmusza Odesseų nežinodamas, kuomi jis 
buvo. Karti metavonė apima sūnų už jo 
nenorėtą tėvžudystą: per jo maldas ir tarpi
ninkaujant jo motynai Kirkei, ir Penelopė ir 
Telemachos pastoja nemirtinais: Telegonus 
apsiveda su Penelope, o Telemachos su Kir
ke. Isz tos poemos matome Odysseų repre
zentuotą kaųio mythiszką pratėvį Thesprotisz- 
kų karalių, lyginai kaip Neoptolemos buvo 
pratėviu Molossiszkių karalių.

Jau buvo paminėta, kad Antėnoras ir 
Ainėjas skiriasi nuo kitų Trojėnų nekantan- 
tumu savo isz Priamo ir sympatija dėl Grai
kų, ką Sophoklės ir kiti sudarė į vyliugiszką 
kolluziją (Dionys. Hal. I. 46-47; Sophokl. 
ap. Strab. XIII. p. 608; Livius. i. 1; Xeno- 
phon, Venat. I. 15), nors atmeta tą Virgi- 
liūs Aeneidoje (11.433). Pagal seną epą 
Arktino, truputį vėlesnę už Iliadą ir Odys- 
sėją, Ainėjas pameta Troją ir pasitraukia 
į kalną Idos, iszsigandęs stebulingo miri
mo Laokocno, pirma įsiveržimo Graikų 
į miestą ir pastaros naktinės musztynės; nors 
Leschės, kitoj isz senų jjoėmų, paduoda jį 
kaipo suiminį, iszgabentą per Neoptolemą 
(Argumentas apie Ilios Persis). Patėmytino- 
je vietoj Iliados, Poseidonas sako, szeimyną 
Priamo užsitraukus neapikantąZeuso, ir pra- 
naszauja, kad Ainėjas ir jo ainiai vieszpataus 
terp Trojėnų: veislė Dardano, mylėto per 
Zeusą labiaus negu kiti jo sūnūs, tokiu budu 
iszliksianti, o Ainėjas prie jos priklausė. 
Dėltogi kada Ainėjui gresia pavojus isz ran
kos Achillio, Poseidonas įsimaiszo dėl jo isz. 
gelbėjimo, ir net neužkenezianti Trojėnų 
Hėrė pritaria tam (II. XX. 300; V. 339). 
Daugelis kritikų sako, kad tai palyti famili- 
ją pilnai helleniszkų ar pus-helleniszkų Ai- 
nėjadų, žinomų net gadynėje dainų Iliados 
kaipo valdonų tūlo kampo artymais Troados, 
kurie tvirtino paeiną nuo Ainėjo, ir net 
garbino jį. Mieste Skepsis, kalnyne Idos, į 
30 mylių rytuosna nuo Ilionos, gyveno dvi 
kiltos kunįgų familijos, kurios tvirtino paei- 
nanezios, viena nuo Hektoro, kita nuo Ai
nėjo, Skėpsiszkis kritikas Dėmėtrius, kurio 
gadynėje abidvi familiji tebgyvavo, sako, 
kad Skamandrius, sūnūs Hektoro, ir Aska- 
nius sūnūs Ainėjo, buvę archėgėtais arba 
hėrojiszkais įsteigtojais jo gimtinio miesto, 
kurs isz pradžių rogsojo ant augszcziausios 
kaukaros Idos, o vėliaus perkeltas tapo ant 
žemesnės vietos, kur gulėjo ir jo laikuose 
(Demet. Skėps. ap. Strab. XIII. p. 603. 607; 
Nicolaos ap. Steph. Byz. v. Askania). Aris- 
bėje ir Gentyne regis teipgi buvo familijos 
tos paczios kilties, kadangi tie patys archė- 
getai buvo pripažįstami (Steph. Byz. v. Aris-

1) Anot Kallino, pats Kalchas buvo miręs Klaros'e arti 
Kolophono po iszkel(avimo isz Trojos, bet Mopsos, jo lenk- 
tyoinkas pranaszavimuose, nuvedė jo pasekėjus į Pamphyli- 
ja ir Kilikiję (Strab. XII. p. 570; XIV. p. 668). Orakulas Am
philocho Mailiuje Kilikijoje turėjo geriausią vardų dėl pa
sakymo teisybės laikuose Pausanio, manteon apseudestaton 
ton en ętnou (Paus. I. 34. 2). Kita pasaka pripažino Leontijų 
ir Polypoitę įsteigtojais Aspendo Kilikijoje (Eusteth. ad. 
Uiad. II. 138).

bė Gentinos).0 Ophryniume, Hektoras turė
jo sau paszvęstą trobesį, o Ilione ir jis ir Ainė
jas buvo garbinami kaipo dievai (Strab. XIII. 
p. 595; Lycophron, 1208;) ir tėmytinas yra 
iszsitarimas Lesbiszkio Menekrato, kad Ai
nėjas “įžeistas per Parį ir apgrobtas nuo 
szventų privilegijų, priklausanczių jam, 
atsikerszyjo iszduodamas miestą, ir paskui 
pastojo vienu isz Graikų” (Menekrat. ap. 
Dionys. Hal. I. 48: Achaious de anie eichė 
(po laidotuvių) kai edokeon tės stratois tėn 
kefalėn apėrachtai. Homos de lafon aitoi dai- 
santės epolemeon gėi pasėi, achris Ilios healo 
Aineieo endontos. Aineiės gar atitos ton hy- 
po Aleksandrou, kai apo gereon hieron ek- 
seirgomenos, anetrepse Priamon, argasame- 
nos de tauta, eis Achaion egegonei).

Taigi viena isz pasakų apie Ainėją, ir 
tai viena isz seniausiųjų, užsilikusių terp 
tenbuvių Troados, kurie garbino jį kai
po savo heroj iszką praboezių, sako, kad po 
įėmimo Trojos jis gyveno szalyje kaipo kara
lius likusių Trojėnų, draugaudamėsi su 
Graikais. Bet buvo kitos pasakos apie jį, 
teip pat skaitlingos ir nesutaikomos: ranka 
likimų pažymėjo jį kaipo vandraunįką (fato 
profugus) ir jo buvimas visur nėra pervirszy- 
tas net per Odysseų. Mes girdime apie jį 
Ainos’e Thrakijoje, Ralienėje, Ainėjoje* 
Thermaiszkoj užuolankoj marės, Dėlos’e, 
Orchomene ir MantinėjojeS) Arkadijoje, sa
lose Kythėros ir Zakyntho, Leuke ir Ambra- 
kijoje, Buthrotone Epiro, Seleutiniszkame 
pussalyje ir kitur pietinėje dalyje Italijos; 
Drepanoj ir Segestoj4) Lykijos, Kartahgoje, 
salavoj Palimuro, C’umae, Misenume, Caietoje, 
ir galiaus Latiume, kur jis padeda pirmą 
fundamentą galingos Romos ir jos imperijos 
(Dionys Hal. A. R. I. 45-54; Conon, Nar. 
46; Livius; XL. 4; Steph. Byz. Aineia). O 
dėlko jo bastymaisi dar neprasiilgino, buvo 
tai, kad orakulai ir noras dievo liepė apsibū
ti Latiume. (Toy de mekete prosotero yropes 
pleysai ton Treikon stolon koi te chresmoi 
egenonto aition, etc. Dionys. Hal. 155). Kož- 
noj szitų vietų jo aplankai buvo minavojami 
ir patikrinti monumentais ir legendomis, [pa
tingai dievnamiais ir įmoniais ant garbės jo 
motynos Aphrodytės, kurios garbinimas seka 
paskui jį visur: buvo daug dievnamių ir 
daug kapų6* paties Ainėjo (Dionys. Hal. I 
54). Iszsikėlimas Romos, literaliszkas Romėnų 
prikibimas prie idėjos apie jų Trojiszką kil
tį, ir tai, kad Juliszka familija pripažino Ai- 
nėjų už savo gėntiszką praboezių—suteikė 
tai Romiszkai legendai pervirszyjimą visų ki
tų. Dėlto kitos vietos, kur monumentai 
Ainėjo buvo randami, buvo sakoma esą vie
tomis, kur jis buvo apsistojęs ant tūlo laiko 
keliaudamas isz Trojos į Latiumą. Vienok 
vietinės legendos neisznyko, ir vietiniai žmo 
nes tikėjo, kad kapas Ainėjo buvo liudytoj 
j u, juog ans gyveno ir mirė terp jų.

Antėnoras, kurs kaip Ainėjas buvo sym- 
patiszku dėl Graikų, anot Pindaro, apleido 
Troją drauge su Menelau ir Heleim, vykda
mas į Kyrėnę Lybijoje (Pytt. 2)f kur net 
lofos Antėnoridon buvo. Bet pagal papras
tesnę pasaką, jis pastojo vadovu gaujos E- 
netų ir Venetų isz Paphlagonijos, kurie buvo 
atkakę į pagelbą Trojai, ir nukako į vidurinę 
dalį Adjriatiszkos užuolankos, kur jis pergalė
jęs susiediszkus barbarus, įstegė miestą Pata- 
vium (Padua); Venetai toj szalyj paėję ėsą 
nuo jo immigracijos (Liv. 1.^1.; Strab. I. 47; 
V. 212 Ovid. Fasti IV. 75). Toliaus mes gir
dime nuo Strabono, kad Okellas, vienas isz 
bendrų Antėnoro, nusibastęs net iki Ibėrijai, 
ir kad jis ten įsteigęs bustynę savo vardu 
(Strab. III. p. 157).

Teip Įiasibaigia Trojėnų vaina, su jos 
pasekmėmis—iszsibarstymu herojų, pergalė
tojų ir pergalėtųjų. Mes padavėme tik su
trauką pasakų isz “Trojiszko cykliaus”. Ne
sutikimas pasakų yra toks didelis, kad vargu 
tai suprasti, neskaitant originaliszkų doku
mentų (Cp. Fuchs, De Vanitate Fabularum 
Troicarum, Cologne 1830). Vienok tikroji 
Trojėnų vaina yra ta, kurią apsako Homeras 
ir senovės ėpiszki poetai, ir kurią vėliaus ap- 
raszo lyriszki ir tragiszki raszytojai. Tie pa- 
stariejie, nors jie įvesdino naują moraliszką 
toną, tacziaus dirbo maž-daug ant Homėrisz- 
kų padavimų lauko. Czion visi Graikai bu
vo užgauti; ir kad prisieidavo proga sutrauk
ti Pan-Hellėniszkas pajiegas priesz barbarus, 
tai Homėriszfcoji ekspedicija galėjo įkvėpti 
Graikams visatinį akstiną. Ir atsitikimai 
Trojiszko cykliaus buvo pastatyti priesz akis 
per nesuskaitomas reprodukcijas skulptorių 
ir malorių.

Isz tokių romantiszkų ir didvyriszkų at
sitikimų Trojiszką vaina senoviszkų epų bu
vo sudėta. Nors į ją tikėta literaliszkai, su 
guoda mylėta, ir rokuota už milžiniszką ap- 
sireiszkimą praeitės per Graikus, tacziaus 
akyse mus dienų tyrinėtojų tai yra tiktai le
genda, ir ne kas daugiaus. Kas sziądien 
norėtu atskirti teisybę nuo fikcijos veikaluo
se Homero, Arktino ir Leschio, turėtu būti 
istoriszku pranaszu, negalineziu darodyti sa
vo konkliuzijų. Chrysostomas užsipelnęs yra 
ant paminėjimo už mėginimą surasti tikrus 
dalykus istoriszkoj tamsumoje. Savo oracijoj 
į gyventojus Ilionos, kur jis norėjo darody
ti Trojėnus netik ne kaltais už prasidėjimą

1) Askanius yra karaliumi Idos iszsidanginus Graikams 
(Conoo, Narr. 41! Melą, I. 18), Ascanius portas tarpe Phoka- 
jos ir Kymės. 2) Gyventojai to miesto garbino jį su dide
le iszkilme kaipo savo hSrojiszkę įsteigtoje (Pausan. III. 22. 
4). 3) Kapas Anchizo buvo rodomas ant rubežiaus Arka-
diszko Orchomeno ir MantinSjos (op. Stephan. Byz. v. Ka- 
fyai), pakalnyje vardu Anchisia, artymais dievnamio Aphro- 
dit6s. Apie nesutikimus link myrio Anchizo, (op. Heyne, 
Excurs. 17 ad. Aeneid. III).

4) Segesta Sikilijoj įsteigta per Ainėję (Cicero, Verr. IV. 
33). 5) Apart kitų vietą, jo kapas buvo rodomas Berecyn-
thljoj Phrygijos (Festus v. Romam p. 224, O. Mueller), kurs 
straipsnis turi savyj nesutaikomas žinias apie Ainčja ir La- 
tiną.

(Toliaus bus.)
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Lytis^waikų.
Garsus Windobonos universi

teto profesorius Schenk gana pa
darė triukszmo per savo pagar
sinimu, buk iszrado budjt kaip 
priversti motinu gimdyti tokios 
lyties vaikus, -kokios kas nori. 
Wisi laukė, kada minėtas profe
sorius placziaus pagarsys, ant ko 
tasai būdas remiasi. Kada knįga 
Schenko apie jo tirinėjimus tapo 
iazleista, t^syk tikt mokslin- 
cziai persitikrino, kad joje nieko 
naujo, nežinomo nėra, kad tos 
bandavonės, apie kokias
Schenk. buwo seniaus kitų mok- 
slinczių iszbandytos ir jos 
link turinezių gimti vaikų tau
kiaus davė kji kit?, o ne tp, ko 
tirinėtojas laukė; taigi visi persi
tikrino, kad Schenko su tokiu 
triukszmu pagarsintas newa bū
das privertimo motinos gimdyti 
tokios lyties vaikus, kokių kas 
nori, moksliszkos vertės neturi.

Užtai isz statistikos jau seniai 
persitikrino, kad pati gamta re 
guliuoja lytis turinezių užgimti 
vaikų. Tokius statisliszkus tiri- 
nėjimus tūli mokslincziai daro 
jau nuo seniai ir isz jų Užpuola, 
kad lytis tankiausiai remiasi ant 

• tėvų amžiaus: jeigu tėvai yra 
vienokio amžiaus, arba jeigu tė
vas jaunesnis už motinu, tai to
kiame atsitikime daugiaus už- 
gema vaikų moleriszkos lyties 
negu vyriszkos, mat gamta pare 
mia senesnę, taigi mažiaus gy- 
vingų pajiegų turinezių pu^-ę; 
jeigu gi tėvas senesnis už moti 
nįi, tai užgema daugiaus vaikų 
negu mergaiezių ir juo didesnis 
bus skirtumas amžiaus tėvų, juo 
daugiaus užgema vaikų lyties 
senesnio isz tėvų. Terp tėvų, kur 
tėvas 10 metų senesnis už moti
nu, ant 1<>0 • užgimusių mergai 
ežių, gema 125 vaikai, prie se 
nesnio ant 20 metų tėvo būva 
jau aut 100 mergaiezių 150 vai
kų. prie dar senesnio tėvo vy 
riszkos lyties vaikų būva dar 
dauginus. Jeigu gi tėvas bus, 
paveikslan 25—36 m., o motina 
36—46 m., tai
šių mergaiezių užgema 
riszkos lyties vaikai; 
tėvas bus 36—48 m., o 
jauna, taigi jeigu ji neturės dar
30 m., tai ant 177% bus daugiaus 
vaikų vyriszkos lyties, jeigu gi 
motina bus teiposgi virsz 30 m., 
tai tasai nuoszimtis pasiniai na 
iki 114% o prie dar didesnio se
numo inot'n<>8 iki l<k9%. Jeigu 
tėvo aniži-> bus 48— 60 m., o mo 
nos 30—4<* m. tai vyriszkos ly
ties vaikų užgema 190%, jeigu 
gi motini bu» jau virsz 40 m. 
tai 160% vyriszkos lylies vaikų. 
Isz to matote, kad amžis tėvų 
ant lyties turinezių užgimti v i- 
kų turi d de->nę įtekmę negu tai 
rodomi ir j's yra daug svarbesniu 
negu žmonių iszra-tas neva bū
das priweitimo motinos gimdyti 
tok os lyties Vaikus, kokių kas 
geidžia.

ant 100

kaS-

— Pati savinįko saliuno pn. 
71 Fisk st., Ona Koterba, perei
tos sanvaitės ketverge buvo 
viena saliune. Apie vidurnaktį 
terp susirinkusių saliune szeszių 
vyriszkių užgimė musztynės; 
moteriszkė bandė besipeszanczius 
perskirti, bet kada tie iszsitrau- 
kė peilius ir revolverius, ėsanti 
viena moteriszkė persigando ir 
puolė ant žemės. Pamatę t ji pesz- 
tukai nusiramino ir bandė gelbė
ti, bet kad nesidavė prikelti, 
vienas nubėgo ir pakvietė dak
taru, kurisai rado jau tikt atsza- 
lusį kun^; moteriszkė mat isz 
iszgpszczio pasimirė.

— Pereitos sanvaitės pėtny- 
czioj, rytmetyj, sargas pavieczio 
namų, Hay, prie szildanezio apa
rato užtėmyjo žmogų ir tikėda
mas, kad jis miega, bandė pri
kelti. Greitai vienok persitikri
no, kad jis ne gyvas; todėl pa- 
szaukė policiją, kuri kunj nuga
beno į numirėlių sukrovim^ ant 
Adams st. Czia persitikrino, kad 
tasai žmogus numirė isz bado; 
turėjo jis vien sudriskusius vir- 
szutinius drabužius, bet ne turė
jo nė marszkinių, nė kitų apatinių 
drabužių, matomai juos pardavė 
ant nusipirkimo duonos. M it tur
tingoj Amerikoj vieni jos ukėsai 
mirszta 
szimtai 
tunka.

isz bado, uitai kelt 
milijonierių lobsta ir

Užsitarnawusiani raszti- 
nįkui.

Lietu viszkaslndependent Kliu- 
bas isz Toluca, III. paaukavo užsi
tarnavusiam rasztinįkui $2.00.

Kas aukaus daugiaus?

Į SKAITYTOJUS.
Kas užsiraszo laikrasztį “Lie

tuvą” ir užsimoka už visjt metp 
$2.00 prenumeratos, gauna prieto 
dovanas už 50c. vertės knįgų. 
Knįgas gali sau iszsinnkti isz 
musų kataliogo, kas kokias nori; 
kas neturi musų kataliogo, tegul 
atsiszaukia, o prisiusime dykai.

Szias dovanas duosime tik iki 
nauju metu, po naujų metų jo
kių dovanų nebus. Dėltogi, ku
rie norite apturėti puikias dova- 
nas,pasiskubiukik “Lietuvą” užsi- 
raszyti ir už užsimokėti priesz 
naujua metus, nes po naujų metų 
jokių dovauų prie laikraszczio 
nebus. Kas yra “Lietuvą” skaitęs, 
tas supranta jos vertę, taigi te
gul pasiskubina, pakol dovanos 
yra duodamos. Prisiųsdami pinį 
gus, visada uždėkite szitokį 
adresu:

A. Olszevskis, 
Sub-Sta. 60, Chicago, III.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite jups per 
“Lietuvos” redukciją, o grek-ziau- 
siai su vaikszczios. Už greitini^ ir 
teisingumu kasdien apturime ^zim 
tus padėka vonių nuo lietuviu isz 
visų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus Už
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresu:

A. Olszevskis, 
Sub Station No, 60, Chicago, III.

aelta,—sa apraszymu planetų ir paalapczla 
kokia* senove* žmones vartojo dėl inspejl- 
mo ateitas. —Genaaeei Iszguldo visokiu*
sapne*, koki tik žmogui prlsapnoot gali. 50c 
Apdaryta*....................................................  6hc

Olitypa, apy*aka iaz laiko terpe*vtazkos ka
re* In.lijonu Amerikos. tto

Paiki istorija ape Kantria Alana. kari per ZŽ me
tu* vaikszcziodama po svietą, daugybia 
bedu Ir vargu kaatrel iaskentejo 90c 

Rankvedis G romą t u raižymai. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik

■iut priešą apiivedlma. In ponui, kuni
gui, vyaknpun ir kita* augiztai pastaty
tai ypatas Paiveikinimai (pavinezevo- 
nea) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose. Preke. I__

ROBINSONAS KRUZIU8, morališka apysaka 
dėl jauuumenas. “ “ 26c

Knygos Dvvasiszkos intalpos.
Apie Malda kaipo rakta in dangų....................10c
4plaukimas SS. Sakramento „ 15c.
Draugija dėl iszliuosavimimo dusziu isz 

czyiac zlaus.......................................5c
Bvangelijoi, drauge liotuviszKoe ir lenkiss-

kos ant kožnos n-deloi ir izventas 75c
Fiiotaa arba kelias In maldinga gyvenimą 50o 
Garsas ape baisybl* sodo Dievo ••
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szv. Dievo ir III zokonas ss.

Francis zkaus
Gyvenimas i z ve n to Benedikto “ 
Gyvenimas izvencz. Marijos Panos „ 
Gyvenimas Vieszpntles Jėzaus ,, 
Gyvenimai vii u Szventu ant kožnos dieno* 

5 dideles knygos, kožn* po
Tie patys gyvenimai Szvent 

daryti, visos 5 dalys vienoje kr 
geros užvardlnlmal atspausti

50c.

Hta ro-

Offlcial Publication

Draugyscziu Reikalai

užgirnu- 
95 vy. 
jeigu gi 
motina

Draugystė Lietuvos Sūnų, 16 
d. Spalių szių metų laikė savo 
prieszmelinį susirinkimu salėj L 
Ažuko, 3301 Auburn avė., ant 
kurio iszrinko naujji administraci
ją isz sekanczių ukėsų: Pirmsėdis 
—W.Wizgirda, 590 W. 13 h st., 
Pirmsėdiio pagelbinįkas—S- Stir- 
bis; lidinįkas—L. A Žukas; Rasz- 
tinįkas—A. Radauskas, 3232 S. 
Morgan st.; Koįgius—A. Bijan- 
skas; iždo užžiurėlojai: J. Žydo- 
nis, K. Jankauskis ir A. Sukurs- 
kis. Metinį susirinkimu Dr-tė 
Lietuvos Sūnų laikys 20 d. Lap- 
kriczio, sz<ų metų, tuojaus po 12 
valandai vidurdienio, toje pa- 
czioje salėje, ant kurio vi-i sąna
riai privalo pr būti.

Rasz'inikas, A. Radauskas, 
3252 So. Morgan st.

Temykite.
Sziuomi pra eszu visiems, 

atidariau naujp rusk? bani|, 
rioje yra pritaikytos maudyklės, 
garinės ir vandeninės, geriau 
kaip sename krajnje, kiekviena 
maudykla tuii savo atskiru kam- 
barį ir prie to ger^ tarnys'p, o 
prekė tik 15c. nuo ypatos. Norin- 
tiejie gerai iszsiprausti, teiksis 
atsilankyti pas:

Antana Ziolkov-ki, 
4458 S. Wood S». Chicago, III.

kad 
ku-

Pajieszkojiinai.
Pajieszkau savo brolių: Jono 

isz Skersabalių kaimo ir Franciszkaus 
Ramanausko isz Garsvinės kaimo, abu
du Suvalkų gub., Marijampolės pav. 
Jie pats, ar kas kitas,teiksis duoti žinia.

Antanas Grigonis,
571 S. Canal st., Chicago, III.

Kižio

Jezvsa Poną 10c.
Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to graeko „ 16c. 
Istorija Kataliku Bažnyozio* 11.00
Istorm seno Ir ašuto Istatimo su abrozeleU 15c 
Istorija seno istallmo no net sutvėrimo 

pasaulės iki užgimimo Kristaus 25c
Katalikiszko* Katekizmo*............................... ,15c
Ka» jrra griekas! labai aandtnga knygele 16c 
Kalba ape Kataliku Ukejlma 16c
Kaip spenakaJlUe sumišai}* ** 15c
Kanczia W. Jėzaus arba Gavėnios knygele. 90c 
KasdieninesMsIdo* *■ ** 5c
Lietuvtszkoe mi*xio*sa natomis 10o
Misija. Yra tai dvasiszka* mokslas apie

tikėjimą tsrlmtas isz Raszto Szv. ir žo
džiu paties Kristaus , .25c

Mokslas Rymo Kalelius. Kiekvienas žmo
gus. norintis vadintis tikru Rymo-Ka- 
taltku. privalo perskaityti szia knyge
le, idant suprastu kas tsl yra katali
kyste, kurios jis Verda neszioja.........

Kuygon Maldų.
Aukso Altorių* arba SsalUnls dangiszku 

skarbu apdaryta drūtoj skuroje, šalty
tei* krasztais. d r uosiai apkaustytas ir su 
kabe •• •• •• gi .00

Apdaryta ssagrine •» “ 82 00
Minksstame apdare ** “ gg.00
Apdaryta baltoj oellutojdoj , ,
Apdaryta baltuose kauluose........................ $4.00

n mėlyname ir juodame aksome 84.00 
Balsas Balandėlės arba mažas ssaltlnelis, sm«- 

Kiausla kniagele dėl vyru ir moterių 
nesstis in bažnyozia, naudiagiausios 
maldos ..................................................75c

Balsas Balandėlė* didesnis su Offlcium P*r-
Balsa* Balsadeie* te Offlcium Psrvum ssa- 

grino apdaruose.............................. 11.00
Balsas Balandėlė* su Offlcium Parvum ssa- 

grino apdaruose............   11.25
Baisa Balandėlės apdarytas krisstole.........81.50

„ aksome , , ,12 00
Apdaryta baltoj oellutojdoj 82 50
Balsas Balandėlės apdarytas baltuose kau

luose................................................ $3.00
Garbe Dievui ant augsztybes, skaroje, ap

kaustyta Ir su kate ” 8 1A0
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas irtu kate “ 81.60
Benas Ir Nau>a Aukso Altorius, voklszkoms 

literomis •• •• •• •• |1 60
Maldų Vainikėlis, graži mažyte Meldu Kni- 

gele. smaul dėl vyru nesstis In bažnyozia 
audekliniuose apdaruose , 40c

Mažas Aukso altorius, mažyte knygele sma 
giausiadel wyru nersiu in bažnyczis 
drūtame audekliniame apdare 

Meno szv. Marija* Panoe 
lizganingi dūmojimai ape sopulius szv.

Marijos Panos 
Stebuklai Dievo szv. Sakramente *• 
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus 
Ksnticzkoa.................... ....................................
110 nsalmu Dovido karaliaus ant paveikite 

kantiesku „ ,. 75c

KntgON Nwietlftzk<M IntaipoH.
Anlma Vilią, naujausia ir gražiausia ps^aka, ka

riai skaitytojas atsidžiaugt negale*... 7bc
A beori* geriause mokintuve dėl vaiku 20c. 
Amžiau* galas Ponsko Piloto, kari* buvo 

sudže WieKzpstles Jėzau*................5c
ANDKKBONO PASAKOK Vienoje knyge

lėje W gražiu paeakaiczlu................... 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
Anegdotai iszaltarimel Ir patarle* Isz gyveni-

Annual Statenient of the Lumber- 
men’s Mutual Insurance CoMPANYof 
Chicago, in the State of Illinoiaon the 
31st day of December. 1897; made to 
the Insurance Superintendent of th«t 
State of Illinois, pursuant to Lav: Į

No Capital.—Pūrely Mutual.
ASSETS.

Cash on hand and in bank........$7,821.34
Interest and rents due and ac-

erued......................................... 43,20
Premiums in course of collec-

tion and transmission............. 259.38
Amount of premium or deposit

notes liable to assess-
ment.........................$51,565.75

Totai cash assets... .$8,123.92 
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums
on all outstanding risks......... $4,525.70

All other liabilities..................... 32.26
Totai liabilities.........>4,557.96

INCOME.
Premiums received during the

year i n Cash.............................$8,780.84
Interest, rents and dividends

during the year....................... 646.82
Amountreceived from all other

sources..................................... 359.07
Totai income............. $9,786.73

EX PEN DITURES.
Izjsses paid during the year... $6,128.67 
Scrip paid during the year........ 262.93
Commisions, salaries and rents

paid during the year........ 3,495.69 
Amountof all other expendit*r’s 10.08

Totai expenditures. .$9,897.37
MISCELLANEOUS.

Totai risks taken during the
year in Illinois..................... $723,000.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois...........$8,52fL50

Totai losses ineurred during
4he year in Illinois.................$6,128.67

Totai amountof risksoutstand
ing............. z..........................$777.185.00

EDWARD HINES, Pres. 
E. E. HOOPER, Sec’y.

Subscribed and svorn to before me this 
12th day of January, 1898.

Charles W. Chandler.
(Seal.) Noiary Public.

Offlcial Publication
Annual Statenient of the Coal Oper

atore Mutual Fire Insurance Com- 
pant of Springfield, in the State of Il
linois, on the 31st day of December, 
1897; made to the Insurance Superin
tendent of the State of Illinois, pursu
ant to Lav:

40c 
aon

_________________ patarto* Isz gyveni
mo senove* Grekonn bei Bymionu" ** Sc

Apteka Dievo, paėsta .................................... 81.00

Wietines Žinios,
— Klerku, Franką Bue'tnerp, 

gyvenau į pu. 235 S. Hilsted ui. 
už pesztyues ant ulyczios poli ei 
jantai suaresz'avo ir uždai ė į 
are-ztę ant Desplaines ulyczios. 
Pasil kęs vienas areszte, Buett- 
ner pa.-iuio, pradėjo viskp dau 
žyti, ant galo, neturėdamas hji 
danginus daryli, iszlupo sau de 
szinč akį.

— Kerei os nedėlios vakare 
nežinomi piktadariai priesz atl»ė- 
gant pasai erini ui trūkiui ant 
Illinois Central geleži ukel o, ne
toli Chicigos, atsukinėjo szėnis. 
norėd mi trūkį iszvaryti isz ezė 
nių ir sudaužyti. Piktadary«i{i 
vienok dar į laikp užlėmyjo ir 
trūkį apsaugojo nuo nelaimės. 
Bjaurių pik'adarių ne suėmė.

Chicagoj, ant upės utsirado teip 
kaip ant j irių, piratai arba juiių 
plė zikai, kurie užpuldinėjt ant 
apsistojusių la wų, jeigu tik»- pa 
junta, kad daugumas tarnų pru-i- 
szalm<L Pereitos su balos naktyj 
bandė j e paveržti sau net p au 
kiantį garlaivį bet jo tarnams pa 
sisekė atsiginti. Pereitos nedėlios 
nak yj užpuolė jie ant lai vo “Ma- 
hel Bell”, įsiveržė į vidurį, isz 
veržė pinįgus nuo dviejų huvu 
šių ant laivo jurinįkų, paėmė ir 
dauginus daiktų. Atlikę savo 
darb^, susėdo į savo wahį ir ra
miai nuplaukė.

Teatras.
Waterbury, Conn. “Simano 

Daukanto Teatraliszka kuopa” 
perstatys komediją‘ Waito Pirsz- 
lyntė”, S ib įtoje, 19 Lipkriczio 
1898 m. ant Concordio Hali, 305 
Bank st. Užkvieczia visus at
silankyti, nes tokio perstatymo 
nieks ne matė. Po |>erstaiyinui 
bus dainos ir dekliamacijos. Kas 
ne pribus, tas be abejonės po lai
kui graudinsią. Prasidės 8 vai. 
vakarė. Įžengs vyrams ir mote 
rims po 50c. kitose sėdynėse po 
35 ir 25c.

Užpraszo Komitetas.

BALIUS! BALIUS!
Cicago, tšubat-j. 26 Lapsri- 

cz o 1898 m., šulėje Arbeiter, 
368—370 W. 12 ui. terp Halsted 
ui. ir B>ue Island avė. lllinojaus 
Latvių draugystė tmės savo 
pirm gi metinį balių, ant kurio vi
sus lietuvius kaipo sjbrobu* szir- 
dingai užkvieczia atsilankyti. 
Bi ius pra-idės 8 v .d. vakare. 
Įžengs 25c nuo ypttos.

Su guod. I I. Latvių Dr-tė.

Didelis Balius.
Nev Britain, C«>uu , Draugys 

tė Szveuto J tozupo turės didėlį 
balių, ketverge. 21 d. Lapkriczio 
szių metų, ant r-a ė 4 Turner, ant 
Aich ulyczio,, kuris prasidės 2 
valandą |h> pie'ų «r triukais iki 
pusnakcz ų. Įieuga vyrams 25c.. 
moterims dykai. Szirdingai už
kvieczia visus lietuvius ir lietu
vaites, vietinius ir aplinkinius 
atsilankyti. Su guodone,

Komitetas.

Pigus geleimkelio tikietai į 
Clevehnd, Buffalo ir kitus mies
tus. Kas turite j tji pu^ę reikalas 
ais'sznukite į “Lietuvos” redakci 
jf-

Pajeszkau sawo szwogerio, Nikodemo 
Kowaliausko. isz Kauno gub., Reseinių 
paw., Balnių kaimo, pirmiausjis gyve
no Bayonne City, N. J. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis duot man tini} ant szio 
adreso:

Izidorius Pilwelaitis, 
4769 Melrose st., Philadelphia, Pa.

J. WEINSTEIN, 
pigiausei parsamdo karietas ant vesei- 

lių, kriksztinų ir pagrabų.
250 W. 14th Street, 

 Telefonas Canal 450.

Laiszkai ant paczto
1002 Aleekie Juzei 
1006 Batusie Mvo 
1U20 Čirve* Herm. 
1082 Eeyvdlno* S.
1071 Istven Mestelter
1072 Iwan Toma*
1073 .lakei Joaef 
1075 Jakazytas V.
1077 Juliau* C.
I0H4 Klibba Mlcbaei
1003 Krawcun** Alex. 
1094 Kr»*««otk s L. 
1006 Krulenle Košt. 
1098 Kulbto Kazimier 
1009 Kulbariis J uiti n 
1116 Macia»zktovicii J. 
1118 Malka Paul.

1123 M®THiwltz M. 
1130 Firtklewlcs M.
1140 Po>epa Jodzvn
1141 PudlewK>» Anna 
1149 Rindo Julii
1152 Ruzl- Plot r
1153 Barelaky Sol.
11 8 Senki. AnUnaa 
1175 Smienklaa Jauko
1179 Strapero H
1180 Blankiavloa 81 m. 
I iSB Šarmaitis !>>m. 
1191 8<wedo Jadvyga 
KIS ■Volciechuir.kaltiB 
1215 V' jianowica V. 
1218 ZeV-zei. Raiko 
12.9 Zytha Klement

Prekė pinįgų.
Baskas rublis po..................52|c.
Prusiszkos markės po.......... 24|c.

Prie kiekvieno p'nįgų siunti
nio reikia pridėti 30c ant paczU 
kasz'ų.

P gįgai Hzs ųsti per “Lietuvos” 
redbkciję gi eicziausiai auvaiksz- 
czioj 1 ir niekada negali p/ažuti, 
nes mes siuneziame per bago- 
cz aunas bankas ir kiekvieną 
siuntinį asek urnojame.

Knigu Kataliogas.
Knygos musu locnos spaustuves.
Alrywl Apamiazkimai 8wtei«, am kariu Amo 

net nuolatos Šiuri, bet 1 u gerai nesupran
ti: bu 7 abroaeliaii. NauniuKiauie kny
gele ant »wlelo dėl daiiilnojimo Iii ko 
daroM laibai, gnauotnal, lietui ir tnlegaa: 
kai yra debesiai ir ant ko jie laiko*! Suc

Aritmetika. Kniga dėl liZiimokinimo rokun- 
du......................................  Z6r

-nuošė
namu* ae. ura kaa au atyda perakaltya. pa 1*1- 
kyaapslaaugoti nuo tukatanczlu wia<>kie lig ', 
pataKya atlaikyti ezielybejr aawo gweik*tf. pa
ilginti aaw<> amz> ir mokei užauginti iweikaii ir 
twirtaia aawo valkelius. Preke........................36c.
litorila Suvienytu Val-tiju Sziaurinei Ame

rikos. ApraszoKaip Koliumbas atrado 
Amerika. Koki ežia tada žmones gyveno 
koki imone- pirm'ausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti m Amerika, kokios kares 
buvo, už k* karrvo Ir kokluooe metuose; 
kiek preziden’u buvo, koki ir kiek kuria 
gero padare dėl szio* žeme- O ant pat 
galo talpinau Konstitucija Suvienytu 
Valstijų, kuri yra reikalinglanslu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemrje gyvenaneziam.
Turi puslapiu 364 Preke |1 00

T* pati druc/ial apdaryta............... 5........... 11.96.
Kražių Skerdyne Ąpraszo ana balsu at

sitikima, kada 1893 m. maskoliai užpuolė 
ant bainyczloi m l-e te liję Kražių, mu- 
■ze, szaude ir pjovė nekaltus žmonis. Įsi
griovė altorius Ir užpeczetijo bsKnyczia. 
Aiszkiausiai apraszo ta visa atsiti- 

t k Ima. 15c.
Lementorius Lletuvisrkas su poteriais 

katekizmais Ir mistranturu. 10c
Mokslas apl- ŽemU Ir Kitus ■ vietų*, ju bu-

kaip sukai!; kai yra .aule, *walg*dei, 
menulis; kaip toli In saulla ir in kitas 
iwalgMles. kas yra planet s kometos Ir 
kitos retai matomo. iwalgidee. Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikahngiause 
de) perskeltimo ir pasimokinimo k ek- 
wienam Smogui ant atlos pa«aulea gywe- 
naneziam. .......................................... 75c.

Tapati drucziai apdaryta...............................81 00
NAUJAU8I8 LIBTUWlSZKA8 SAPNINYKaS, 

surinktas isz dangei swetlmtauUsrku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisakai

Attomey Beckermanas,
ADVVOKATAS.

Geriauaei iszprowoja wi«okias prowas 
w i šokiuose sudtiose’, kaipo ei wiliszkuose 
teip ir k ri minai įsakuose. Persenėjusias 
ir užwilktas prowas atjieszko Ir daweda 
prie greitesnio termino.

371 W. i4th St.,
Chicago. Illinois

No Capital.—Pūrely Mutual. 
A88ET8.

Market value of bonds a stoeks. $5.162.50
Cash or» hand and in bank........8,657.92
Bills receivableandagents’debit 

balances................................ 3,782.36
Net premiums in course of col- 

lection and transmission.... 932.90
Amount of premium or deposit 

notes liable to assess- 
ment..................... $36,416.95

Totai cash assets.. .$18,535.68 
LIABIL1TIES.

Amount of unearned premiums 
on all outstanding risks.. v.. .$6,402.82

Totai liabilities........$6,402.82
INCOME.

Premium received during the 
year i n Cash......................... $8,690.57

Interest. rents and dividends 
during the year............... 184.65

Totai income............$8,875.22
EX PENDITURES.

IzMses paid during the year... .$2,085.19 
Paid during the year to members 266.59 
Commissions, salaries and rents 

paid during the year........
Taxea paid during the year (in- 

cluding fees.etc.,of Insurance 
Departments)........... ...........

Amount of all other expendit’r's
Totai erpenditures. .$4,629.32 

MISCELLANEOUS.
risks taken during the 
..............  $663,268.32

2,111.04

90.00
76.50

W. SLOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL.

Mano Dirbtuve tapo 
fįjįįz Apdovanota

medaliais
<M4 J ant Kosciuszkos Paro- \ Jf dO8 u± rūpestingą, tei-

singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ,
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiaasei, Teisingiausei 
ir Geriausel, nes per 30 metų 
bžsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMTNSKA, 67D MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

Li6iuwiszKa flDileka,
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežrniV.

Aptiekoje visada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenlęszkai, ruskai, lietuwiszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

LIETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. Szauliu pavieto.

838 W. 18th Street Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

$100 N AGRADOS $100 
užmokėsiu kiekwienam, kuris tapo isz- 
gydytas isz ligų įgytų per jaunystės isz- 
dykurną (ononizmą) Naminėmis Gydye- 
LOMI8. ‘Teip iszsigydyti ne galima, bet 
jeigu kenti ant nerwų turi apsilpnytas 
lytiszkas dalis kūno per ononizmą. ar po- 
liuciją, kenti galwos skaud*jima pi<wo 
užkietėjimo, miegot negalėjimą *lr kitas 
tam pannszes silpnybes, raszyk* sziądien 
pas mane, o asz atsiųsiu tau apraszymą 
kaip asz iszsigydžiau trumpu laiku isz 
tokių pat ligų kelių metų kentėjimo. 
Apraszymą prisiųsiu užpeczėtytame ko- 
perte ir apie tawo gromatas nieks neda- 
žinos. Įdėk už 2c. marką ir raszyk pas: 

FRED WILSON, 
Box 386, Kenoaha, Wis.(8-12)

ŪKININKAS, Lietuwos ukinįku lai- 
kmsztis, iszeina wieną karta kas mė
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2j markės, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros.politikos ir mok
slo; d>imėnesinis laikrnsztis, kasz
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toks 
adresas padėti:

J. LAPINAS.
Tilsit (Ost-Pr.) Germany.

P. K. BRUCHAS,
užlaiko didelę

Krautuwe
L h i k rod žiu, Laikrodėlių.Žie 

EUKr dų. Špilkų ir tt.

SzilubiniiiN Žiedus 
■UHV padaro ant orderio už pigiau- 

se prekę.
954 33rd St., Chicago, 111.

South End Polvclinic
(GYDINYC^jA)

339 Harris n At.» Bos on, Mass.
Szioje gydinyczioj randasi Ruski Dakta

rai, kurie priima ligonius dykai.
Dienomis:

Nuo 10 iki 12 vai. prlesz piet.
Nuo 5 iki 7 vai. po piet.

NedeUotnls:
Nuo 10 iki 12 vai. priesz piet

Totai 
year in Illinois..................I

Totai premiums received dur- 
ing the year in Illinois......$8,690.57

Totai losses ineurred during 
the year in Illinois..............$2,085.19

Totai amountof risksoutstand
ing.................................,....$630.550.72

CHARLES RIDGELY. Vice Pres.
CHARLES V. HICKOX, Sec’y.

Subscribed and sworn to before me this
8th day of February, 1898.

Ad. F. Deicken, 
Notary Public.(Seal.)

Offlcial Publication.
Aminai Statenient of the Addibon 

Farmers Mutual Insurance Compa- 
ny of Addison, in the State of Illinois 
on the 31»t day of December, 1897; 
made to the Insurance Superintendent 
of the State of Illinois, pursuant to 
Lav:

No Capital.—Pūrely Mutual.
ASSETS.

Loans and mortgnges...............$20,250.00
Market value of bonds * stoeks 400.00 
Cash on-hnnd and in bitnk.... 9,084.39 
Interese and renta dueandac-

erued....................................... 901.00
Premiums in course of collec-

tion and transmission...........  1,571.36
Amount of premium or deposit 

notes liable to assess- 
ment.................. $110.574.56

Totai cash assets. .'.$32,206.75
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums 
on all outstanding risks. •. .$13.294.16

Totai liabilities... .$13,294.16
INCOME.

Premiums received during the 
year in Cash......................... $5,246.40

Interest, rents and dividends 
during the year..................  1,164.50

Totai income............. $6,410.90
EX PENDITURES.

Lo&sea paid during the year.. .$5,764.40 
Paid d u ri ng |he year to members 82.50 
Commissions, snlariea and rents

paid during the year............. 1,069 60
Amount of all other ezpendiCr’s 237.28

Totai expenditures. .$7,153.78
MISCELLANEOUS.

Totai risks taken during the ' 
year In Illinois.................$379,536.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois...........$4,835.53

Totai losses ineurred during
the year in Illinois..................$5,764.40

Totai amountof risksoutstand
Ing.......................................$2.368,032.00

FRANCIS STOEHLKE, Pres. 
OTTO A. FISCHER, 8ec‘y.

Subacribed and svorn to before me this 
3rd day of February. 1898.

Henry L. Glos.
Notary Public.’•Seal.)

Grynai Moisliszkas ir Literatiszkas Iliustruotas Laikrasztis
DIRVA

iszerna kas trys menesiai, pavidale knįgos nuo 100—160 puslapių ir daugiaus.

Kasztuoja $2 ant metų. Pawienis iiuin. 75c.
Kožnas prakilnesnis Lietuvys privalo papuoszti savo namą Dirvos knįgelėmis 
Lietuviszkl Jaikraszcziai ir visi platesnių pažiūrų, tautiecziai, nepaisant ant į- 
vairumo jų ypatiszkų ar partijiszkų nuomonių, isztarė tik pagyrimo žodžius 
Dirvai. Anot jų žodžių Dirvos k&įgelės “turėsiąnepragaisztanczią garbę” irtt.

Septynių knįgų, kurias gavo sziuos 1898 m. kožnas Dirvos skaitytojas, pre
kė isznesza dusyk tiek, kiek prenumerata.

Jeigu nori už $2 aut metu gautj kas 3 menesiai po wiena ir dau
giaus, svarbiausių musų raszliawos knįgų, tai skubik nžsiraszyt Dirva. Atei
nančius. t.y. 1899 m., Dirvos redakcija pasirupįs iszleisti kuosvarbiausius rasz
tus. Didelį Dr. Bnsanavicziaus veikalą apie Lietuvos mitologiją Dirvos pre
numeratoriai gaus už dyką. Redakcijos programe yra iszleisti lietuviszką fizi
ka. teiposgi garsaus snt wiso svieto rasztinįko Sienkievicziaus (isz Lietuvos) 
“Tvsna”. Reikia žinoti, jog Dirvas knįgų spaudinasi tik mažas skaitlius, per 
tat tos knįgos už kelių rneįų turės trigubą vertę. Reik pasiskubiti su orderiais.

Pinįgus siųsdami arba paaiszkinimo reikalaudami raszykit pas:

REY- A. M. MILUKAS,
Shenandoah, Pa.

nes pa* 11 randa
si geriau*-'

Lietuwiszkns Saliimas
užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepenezius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai ntvaževusių įChi- 
Cagą. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
szolcių ir kitokių zabovų.

S. LELIASZ1US,
650 S. Canal St.. CHICAGO.

“Vienybe Lietnvnikn” 
iszeina kas sereda jau *13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
‘‘Vienybė” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

Ar Tnwo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ontlet Fornitnre & Stove Co.,
3240 8. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 Bank ir River Side Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juosas Daniseviczius

^-NOTARUUSZAS. CLAIM ADJUSTER.

F.P Bradchulis
Užsiima visokiomis prowomis ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti: 
9A4 33rd St., CHICAGO.

Telefon: Yards 709.

Wisi wyrai pas

Baltrukony!
Rasite Bzalia alų. seniauses ariel

ka-, vyną net isz Europos, o 
ciyaius net i-z Turkijos.

Atsilankykite po nr.

11 N. River Side St.,
laterbnry, Conn.
HILLE’8 FOTOGRAFAS, 

3452 8. Ilalsted oi.
N ujimą puikiai Fotogt rijai, u* tuziną tiktai

$2 00
An *«Mlla Ir kitokiu reikahi nujima Fotogra 

fijai kopntk anaei.
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